คำนำ
การจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาชั ย ภู มิ ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประมวลผลการดำเนิ น งาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่บ่งบอกถึงการพัฒ นางานทั้งผลสำเร็จตามกลยุทธ์
และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกให้ได้รับทราบ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาชั ยภู มิ
จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่ อร่วมกันพั ฒ นาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของจังหวัดชัยภูมิต่อไป
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเสมอกั น ในการรับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่าสิ บ สองปี ที่ รัฐ ต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ างทั่ วถึ ง
และมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัด การศึ กษาสำหรับ บุ คคลซึ่ งมี ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั งคม การสื่ อ สารและการเรี ย นรู้ หรือ มี ร่ างกายพิ ก าร หรือ ทุ พ พลภาพ หรื อ บุ ค คล
ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และ
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็ นหน่วยงานที่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30 ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติด ตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับ
มั ธยมศึ ก ษาเพื่ อ บริก ารประชาชนให้ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม เป็ น คนเก่ ง มี ค วามรู้ค วามสามารถ มี คุ ณ ภาพ
ตรงตามจุดเน้ นและเป้ าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ความต้ องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดชัยภู มิ บริหารจัดการในรูปแบบองค์ คณะบุคคลบนพื้ นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้
(1) กลุ่มอำนวยการ(2) กลุ่มนโยบายและแผน(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9)
หน่วยตรวจสอบภายในและ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 62 เขต กำหนดให้ลำดับที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และให้สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับ นี้ ให้ไปสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2. สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 393/2 หมู่ที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044 - 056766, 044 - 056767
โทรสาร 044 - 056768, 044 - 056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th
3. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
7. โรงเรียนชีลองวิทยา
8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
10. โรงเรียนคอนสวรรค์
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
31. โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
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5. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ.2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
หน่วยตรวจสอบภายใน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
กลุ่ม

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มนโยบาย

บริหารงาน

และบุคลากร

และแผน

บุคคล

ทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ

นายประทีปแสง พลรักษา

รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

กลุ่ม
อำนวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
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7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
7.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
ที่
ตำแหน่ง/กลุ่ม
ข้าราชการ ลูกจ้าง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
กลุ่มอำนวยการ
5
8
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7
2
กลุ่มนโยบายและแผน
3
2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
16
1
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
1
1
การสื่อสาร
11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
12 กลุ่มกฎหมายและคดี
2
รวมทั้งสิ้น
56
14
ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

7.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ที่
1.
2.
3.
4.

ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

จำนวน(คน)
84
1,662
148
39

รวม
1,937
ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

7.3 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก <500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 500-1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500-2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ >2,500 คน
รวม

จำนวน(โรง)
18
13
1
5
37

ที่มา : กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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8. ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน
ที่

จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนห้องเรียน(ห้อง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน

ระดับชั้น

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

2,811
2,664
2,726
8,201

3,101
3,070
3,047
9,218

5,912
5,734
5,773
17,419

180
179
176
535

1,932
1,890
1,621
5,443
13,644

3,088
2,883
2,827
8,798
18,016

5,020
4,773
4,448
14,241
31,660

158
153
148
459
994

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

9. รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
คอนสาร
จัตุรัส
ภักดีชุมพล
เทพสถิต
แก้งคร้อ
คอนสวรรค์
บำเหน็จณรงค์
บ้านเขว้า
เมืองชัยภูมิ
บ้านแท่น
คอนสวรรค์
ภูเขียว
ภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
ภูเขียว
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
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10. รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
แก้งคร้อ
ภูเขียว
จัตุรัส
บ้านเขว้า
คอนสาร
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านแท่น
ภักดีชุมพล
แก้งคร้อ
คอนสาร
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
ภักดีชุมพล
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
เทพสถิต

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562
2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน

ด้านที่ 1
ดีมาก
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ด้านที่ 2
ดีมาก
ดีมาก

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ 3
ดีมาก
ดีมาก
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นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรียนได้เสนอขอรับการประเมินความโดดเด่น โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
โรงเรียน
ความโดดเด่น
ระดับคุณภาพ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
C2 (เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
ได้รับการยอมรับระดับชาติ)
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ C1 (เป็นต้นแบบ หรือโดดเด่น
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการศึกษาชั้น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค)
เรียน และวิธีการแบบปิดในฐานะชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) 1/2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ระดับคุณภาพ
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียน

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

มาตรฐานที่
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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13. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
รหัสถาน
ลำดับ

ศึกษา
(รหัส 10
หลัก)

ชื่อสถานศึกษา
(ชื่อเต็มของ
สถานศึกษา

สำนักงาน
จังหวัด

ไม่ต้องใส่คำว่า

เขตพื้นที่
การศึกษา

โรงเรียน)

มาตรฐาน
การศึกษา

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

ภาพรวมระดับ

1

2

3

4

ขั้นพื้นฐาน

1

1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

2

1036100758 สตรีชัยภูมิ

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

3

1036100759 เมืองพญาแลวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

1036100760 กุดตุ้มวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

5

1036100761 บ้านค่ายวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

6

1036100764 ลัย ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ยอดเยี่ยม

7

1036100765 ภูพระวิทยาคม

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

8

1036100767 ชีลองวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

9

1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

10

1036100772 คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

11

1036100773 สามหมอวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

12

1036100774 โนนสะอาดวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

13

1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

14

1036100781 หนองบัวแดงวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

กาญจนาภิเษกวิทยา

ดี

นางแดดวังชมภู
วิทยา รัชมังคลา

15

1036100782 ภิเษก

16

1036100783 คูเมืองวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

17

1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

18

1036100818 เจียงทองพิทยาคม

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

19

1036100799 ภูเขียว

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

20

1036100802

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดีเลิศ

ดี

ดี

หนองคอนไทยวิทยาคม

9
ลำดับ

รหัสถาน
ศึกษา
(รหัส 10
หลัก)

ชื่อสถานศึกษา
(ชื่อเต็มของ
สถานศึกษา ไม่

สำนักงาน
จังหวัด

ต้องใส่คำว่า

เขตพื้นที่
การศึกษา

โรงเรียน)
พระธาตุหนองสาม

มาตรฐาน
การศึกษา

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

มาตรฐานที่

ภาพรวมระดับ

1

2

3

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ขั้นพื้นฐาน

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

1036100805 บ้านแท่นวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

23

1036100807 แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

24

1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

21

1036100803 หมื่น

22

ท่ามะไฟหวาน

25

1036100810 วิทยาคม

26

1036100814 คอนสารวิทยาคม

27

1036100815 รัชมังคลาภิเษก

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

28

1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดีเลิศ

ดี

ดี

29

1036100786 หนองบัวบานวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดีเลิศ

ดี

ดี

30

1036100787 ละหานเจริญวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ดี

31

1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

32

1036100791 เพชรพิทยาสรรค์

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

33

1036100792 เริงรมย์วิทยาคม

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดี

ยอดเยี่ยม

ดี

ดี

34

1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ดีเลิศ

ดี

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

35

1036100794 ห้วยแย้วทิ ยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

36

1036100795 เทพสถิตวิทยา

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

37

1036100796 นายางกลักพิทยาคม

ชัยภูมิ

สพม.ชัยภูมิ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

โนนคูณวิทยาคาร

ยอดเยี่ยม

10
14. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนในโครงการตามประเด็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐเดิม)
โรงเรียนสุจริต
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ HCEC
(ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ)
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยม)
ทวิศึกษา
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จำนวนโรงเรียน
37
3
37
37
20
5
1
30
5

15. ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒ นาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ
อย่างเข้มข้น มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้และ
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการ
เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ และไม่มี นิสัยรักการอ่ านส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562– 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ที่
1
2
3
4

1) ผลการสอบ O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2562
2563 ผลต่าง ระดับประเทศปี 63
ภาษาไทย
54.74
53.87 - 0.87
54.29
คณิตศาสตร์
25.87
25.03 - 0.84
25.46
วิทยาศาสตร์
29.97
29.83 - 0.14
29.89
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
31.71
33.48 + 1.77
34.38

11

ที่
1
2
3
4
5

2) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลต่าง
2562
2563
ระดับประเทศปี 63
ภาษาไทย
39.12
40.72 + 1.60
44.36
คณิตศาสตร์
21.80
22.14 + 0.34
26.04
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33.97
34.38 + 0.41
35.93
วิทยาศาสตร์
27.38
30.27 + 2.89
32.68
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.29
25.31 + 0.02
29.94
ทีม่ า : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

จากตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) แต่
ยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ี่มีการพัฒนา
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
กำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เหลือให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน แม้ ว่าจะเปิ ดโอกาสให้ สามารถจัด การศึก ษาได้ห ลากหลาย
รูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคส่วนต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกล่าว พบว่าไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมการเที ย บโอนความรู้ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย ยั ง มี
ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชากรวั ยเรียน ผู้ด้อยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึง
การรับบริการทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง
3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ทั้งในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
จึ งเป็ น สิ่ งจำเป็ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ซึ่ งจะเป็ น กลไกนำไปสู่ ก ารบริห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อน
ให้เห็นการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สู่ หลั กสู ตรสถานศึ กษาตามความต้ องการจำเป็ นของกลุ่ มเป้ าหมายและแตกต่ างหลากหลายตามบริบ ท
ของพื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา
ค่านิยมองค์กร(Corporate Culture)
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารและการจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาชั ย ภู มิ AIM Model ในการพั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา สถานศึ กษา การเรียนการสอนของครู ผู้เรียนมีคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผุ้เรียน คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ และทักษะที่ จำเป็ นในศตวรรษที่ 21
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สุขที่มี “ป้ายชัด” สนุก
ที่ได้ “ตัดหญ้า” สนานในการ “ทาสี”
ป้ายชัด การวิเคราะห์บริบท (Area analysis : A) หมายถึง ศึกษาวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่
การศึ กษาและสถานศึ กษา เพื่ อทราบปั จจั ยนำเข้ าในการบริ หาร โดย SWOT Analysis ด้ วยการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ใช้แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ตัดหญ้ า การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Internal
Quality system : I) การดำเนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรมในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
ด้ วยระบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน ด้ วยการบริหารจั ดการองค์ กรสู่ ความเป็ นเลิ ศ การบริหารและการจั ด
การศึ กษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการนิ เทศ ติ ดตาม ตรวจสอบการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Coaching,
Mentoring)
ทาสี ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ (Masterpiece : M) หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษาชัยภู มิ และสถานศึกษานำเสนอผลงานที่ สำเร็จเกิ ดจากการบริหารจัดการคุณ ภาพการศึ กษา
ด้วยการประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
และแนวทางการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง
การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใหม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ ำ
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ บุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพ
และการแสดงออก องค์ ก รปลอดภั ย ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมี เครื อ ข่ า ยร่ ว มสร้ างความปลอดภั ย
มีการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมื อ งโลกที่ ดี เป็ น ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ทุ ก รู ป แบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภั ยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ควบคู่ ไปกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นฐาน สภาพทางภู มิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม
เชื้อชาติ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ น้ อ มนำศาสตร์ ข องพระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก ๓ ประการคื อ
“มี ค วามพอประมาณ มี เหตุ ผ ลมี ภู มิ คุ้ ม กั น ” มาเป็ น หลั ก ในการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ค วบคู่ กั บ
การนำเป้ าหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นทั้ ง ๑๗ เป้ าหมาย มาเป็ นกรอบแนวคิ ดที่ จะผลั กดั นดำเนิ นการ
เพื่ อ นำไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ งมิ ติ ด้ า นสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อ ม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
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ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
๓. ร้อ ยละของผู้ เรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจ และมี ความพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ยคุ ก คาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. จำนวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มนำพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
6. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด มี น โยบายและจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งและสร้ างจิ ต สำนึ ก
ด้านการผลิตและบริโภคที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
7. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
8. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
9. ครู มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ สามารถพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และดำเนิ น การจั ด ทำงานวิ จั ย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
10. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการคุ้มครอง ป้ องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็ นแบบอย่างในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและ
มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ แนวทาง
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การป้องกันและแก้ปัญหาให้กั บผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคี
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ
1. พั ฒ นาผู้ เรี ยนมี ค วามให้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบทุ ก ระดั บ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็ น มาตรการในการพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ความรู้ ความสามารถในการรับ มื อกั บ ภั ยคุ กคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกั นและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
1.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มี ร ะบบการดู แ ล ติ ด ตาม และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น ในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ
ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
2.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาโดยนำพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปบู ร ณาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบั นหลั กของชาติ ยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นประมุ ข
มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อบ้ านเมื อง มี ห ลั กคิ ดที่ ถู กต้ อง เป็ น พลเมื อ งดี ของชาติ และพลเมื องโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
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จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
(1) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเก็บข้อมู ลการลดก๊าซที่ มี ผลต่อปรากฏการณ์ ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรี ยบเที ยบและการลดการปล่ อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ในการดำเนิ นชี วิ ตประจำวั น Carbon emission
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
(2) พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
(3) สนั บสนุ น ส่ งเสริม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ให้ มี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ เป็ นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสี
เขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
(4) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากและสั ญ ลั กษณ์ เบอร์ ๕ เพื่ อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนั กงานและ
สถานศึกษา
(5) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(7) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
(8) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
นโยบายด้านโอกาส เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ
อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ ำทางการศึ ก ษาของประเทศ โดย สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายโลก
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Global Goals for Sustainable Development) สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่ มเติม เพื่ อช่วยเหลื อผู้ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึ กษา จัดสรรงบประมาณ
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และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ
งบลงทุ นให้ ส ถานศึ ก ษาตามความจำเป็ น ตลอดจนนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology)
มาใช้ เป็ นเครื่องมื อ ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่ อให้ ผู้ เรียนสามารถใช้ เป็ นเครื่องมื อในการพั ฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ
การได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของประชาชน รวมทั้ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของประเทศ มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภ ายใต้ สั งคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ดำเนิ น การให้ เด็ กและเยาวชนได้ รับ การศึ กษาจนจบการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ างมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศั ก ยภาพและความถนั ด ของตนเอง รวมทั้ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. พั ฒ นาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ อยู่ในการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่ อป้ องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียม
3. ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก พิ ก ารและด้ อ ยโอกาส ให้ ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
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๓. ผู้ เรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) เพื่ อ ใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๕. สถานศึ กษาได้ รับการพั ฒ นาให้ มี มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้ านประเภท ขนาด
และพื้นที่
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ประชากรวั ย เรี ย นและสามารถนำมาใช้ ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑
10. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้ า นการรู้ เรื่ อ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความเสมอภาคเป็ นธรรมให้ เกิ ดขึ้ นกั บผู้ เรียนทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย พั ฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพ
ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้
เชิงรุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็ นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ มี ทั ก ษะความรู้ ด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(๑) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ความร่ วมมื อกั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ องถิ่ น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(๒) จั ดทำฐานข้ อมู ลประชากรวั ยเรี ยน เพื่ อเก็ บรวบรวม เชื่ อมโยงข้ อมู ล ศึ กษา วิ เคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) ร่วมกั บองค์กรปกครองระดั บพื้ นที่ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ร่ วมมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน เอกชน และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ระดับพื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น
(๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
(๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
(๔) มาตรฐานด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล Digital Technology เป็ นต้ น การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึ ก ษาด้ านต่ างๆ ดั งกล่ าวให้ พิ จ ารณาตามบริ บ ทของสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ประเภท และขนาด
ของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
2.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาสถานศึ ก ษาระดั บ ตำบล
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐาน
ที่ ก ำหนด โดยเน้ น สถานศึ ก ษาระดั บ ตำบล โรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ ห่ างไกล และโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
ตามโครงการพิเศษ
2.3 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา อย่างเพี ยงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็ จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็ น
ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ งของสถานศึ กษา จั ดหาทุ น การศึ กษาเพิ่ มเติ ม
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เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ
ในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณ
ก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
3.3 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประสานความร่ ว มมื อ กั บ กองทุ น ความเสมอภาค
ทางการศึ กษา เพื่ อจั ดสรรงบประมาณให้ เด็ กวัยเรียนกลุ่ มขาดแคลนทุ น ทรัพ ย์ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ ำ
ทางการศึกษา
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจั ด ทำแผนงบประมาณ และติ ด ตาม กำกั บ การใช้ จ่ า ยงบประมาณของสถานศึ ก ษา
ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
๔. การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
4.4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Device)
สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้าง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.6 สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) และ
พั ฒ นาการสอนทั ก ษะดิ จิ ทั ล (Digital Pedagogy) สำหรั บ ครู อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
5. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่ งเสริมสนั บสนุ นให้ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาจั ดทำแผนงาน
โครงการ และกิ จ กรรม เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ เรี ย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต้ อ งการพั ฒ นา
ทั้ งด้ านวิ ช าการ ด้ านอาชี พ และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตั้ งแต่ ระดั บ สถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
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5.2 สถานศึกษา
(1) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่ อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
(3) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุ คคล โดยการจั ด ให้ มี ก ารวั ด ประเมิ นจากส่ ว นกลางในชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖
(4) สรุ ปและรายงานผลการดำเนิ นงานต่ อสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
บทนำ
นโยบายด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย
ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชี วิต ผู้ เรี ยนสามารถกำกั บ การเรียนรู้ ที่ เหมาะสมกั บตนเองได้ อย่ างต่ อ เนื่ องแม้ จะออกจากระบบ
การศึ ก ษาแล้ ว รวมถึ งความตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลายและการพั ฒ นาและรั ก ษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภทเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักใน
สุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
เปลี่ ย นโฉมบทบาท “ครู ” ให้ เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ โดยปรั บ บทบาทจาก “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach” หรื อ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิ จ กรรมและสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นและมี บ ทบาทเป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิข์ องผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ส่ งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี ความรู้ มี ทั กษะการเรียนรู้และทั กษะที่ จำเป็ นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็ นคนดี มี วินั ย มีความรักในสถาบั นหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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2. พั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี สมรรถนะและทั กษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3. ปรั บ หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ที่ เน้ น การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ ำเป็ น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)
3. จำนวนผู้เรียนได้ รับการพั ฒ นาเต็ มตามศักยภาพตามความถนั ดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5. จำนวนสถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
6. ร้ อยละของครูสอนภาษาอั งกฤษในระดั บชั้ น ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาได้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล
9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร
ใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการกำหนดทิ ศ ทาง นโยบาย
และการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ตามบริบทของพื้ นที่ และชุมชน มี กลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นมี อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital device) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
สถานศึกษา
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) จั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองผ่ านการเรี ย นรู้
ผ่านระบบดิจิทัล
2. แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบ
การพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล
สร้างเสริมขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.1 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้ เป็ น ไปตามเป้ าประสงค์ มี ก ารดึ งดู ด คั ด สรร ผู้ มี ค วามสามารถสู งให้ เข้ ามาเป็ น ครู คุ ณ ภาพ มี ระบบ
การพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
สื่ อ การสอน และสร้ างเครื อ ข่ ายพั ฒ นาครู ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ระหว่ างกั น รวมถึ งการพั ฒ นาครู
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงาน
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
2.1.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่ มี จิ ตวิญ ญาณของความเป็ นครู มี ความรู้ความสามารถอย่ างแท้ จริง และเป็ นต้ นแบบด้ านคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
2.2.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพั ฒ นาให้ เป็ น ครู เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ ปรั บ บทบาทจาก “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach” หรื อ
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“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิ จ กรรม และสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย น มี บ ทบาทเป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุ
พัฒนาหรือหน่ วยงานอื่นๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
และความขาดแคลน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่งเสริมและพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ มี ความรู้ทั กษะด้ านการรู้ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) การสอนดิ จิ ทั ล (Digital Pedagogy) ทั กษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR)ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(7) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่งเสริมและพั ฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับการวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(8) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(9) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑1) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ย นรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภท
ของความพิการ
(๑2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Online
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(๑3) สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และ
หลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๑4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พั ฒ นาหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาดิ จิ ทั ล (Digital Content) ในสาขาที่ ข าดแคลน เช่ น
การพั ฒนาทั กษะการคิ ดขั้ นสู ง การจั ดการศึ กษาสำหรับผู้ เรียนที่ มี ความต้ องการจำเป็ น พิ เศษ และผู้ เรียน
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
๓) ส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุ คลากรทางการศึกษาทุ กประเภทพั ฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
๔) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ระบบบริ ห ารจั ด การผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๕) พั ฒ นาครู ให้ มี ค วามชำนาญในการสอนภาษาอั งกฤษ และภาษาคอมพิ วเตอร์
(Coding)
3. แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียน
มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือก
เรียนเพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้ เรี ยนระดั บ มั ธยมศึ กษา ได้ รั บการพั ฒ นาทางด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติ ปั ญ ญา มี วินั ย มี ทั กษะที่ จำเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ มี ทั กษะด้ านการคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ มี ทั กษะ
ด้านภาษาไทยเพื่ อใช้ ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้ สั ง คมที่ เป็ น พหุ วั ฒ นธรรม มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการดำรงชี วิ ต มี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถดำรงชี วิ ต
อย่างมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภายใต้ สั ง คมที่ เป็ น พหุ วั ฒ นธรรม
ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
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- มี ทั ก ษะทางด้ า นภาษาไทย มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ๓
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มี ความสามารถด้านดิจิทั ล (Digital) และใช้ดิ จิทั ลเป็ นเครื่องมื อในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดำเนิ นงานเพื่ อทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนเต็ ม ตามศั กยภาพสอดคล้ องกั บความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึ งการวางพื้ นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(๔) สร้ า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ ส่ งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพั ฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้ งจั ดกิ จกรรมกี ฬ า การออกกำลั งกาย และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ยน มี ศั กยภาพในการจั ดการสุ ขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
สถานศึกษา
(๑) ส่ งเสริ มครู ให้ จั ดการเรี ยนรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ผ่ านกิ จกรรมการปฏิ บั ติ จริ ง (Active
Learning)
(๒) ส่ ง เสริ ม ครู ให้ จั ด การเรี ย นรู้ ต ามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอน หรื อ บั น ได ๕ ขั้ น
(Independent Study : IS)
(๓) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ครู ให้ จั ดการเรี ยนรู้อย่ างเป็ นระบบมุ่ งเน้ น การใช้ ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น นั ก คิ ด
นั ก ปฏิ บั ติ นั ก ประดิ ษ ฐ์ เป็ น นวั ต กร นำไปสู่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมในอนาคตรวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมกี ฬ า
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
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(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
นโยบายด้ านประสิ ท ธิภ าพ มุ่ งเน้ น บริหารจั ดการโดยใช้ เขตพื้ นที่ เป็ นฐาน และใช้ นวั ตกรรม
ในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต
เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็ นฐาน มีนวัตกรรมเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
5. สนั บ สนุ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาให้ เป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา และ
การเพิ่ม ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
6. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
บริ ห ารจั ด การโดยใช้ เขตพื้ น ที่ เป็ น ฐาน และใช้ น วั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นกระจายอำนาจ
จากส่วนกลาง สู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหาร
จัดการโดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอำนาจให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อกลุ่ ม สถานศึ ก ษามี ค วามเป็ น อิ สระในการบริห ารและจั ด การศึ กษา
ครอบคลุ ม ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และ
ด้ านการบริ ห ารงานทั่ ว ไป โดยดำเนิ น การเป็ น รายสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา อาจดำเนิ น การ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และ
โครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(๒) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา วิ เคราะห์ หน้ า ที่ แ ละอำนาจ องค์ ป ระกอบ
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระ
ของสถานศึ กษาหรื อกลุ่ มสถานศึ กษา ให้ มี ความหลากหลายและความแตกต่ างของสถานศึ กษารวมถึ ง
ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(๓) สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
จั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานด้ า นธุ ร การ ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี แ ละพั ส ดุ และ
ด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่ หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบู รณาการ คละชั้น
เป็นต้น
(๗) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน
การปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
(๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา
(๑๐) สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา จัดอบรม พั ฒ นาผู้ บริหารสถานศึ กษาให้ มี คุณ สมบั ติ
สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
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ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้
(๑๒) สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พั ฒนาสำนั กงานส่ วนกลาง และสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา เป็ นหน่ วยงานมี ความทั นสมั ย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน
ที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(๔) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓. ปฏิ รู ป การคลั ง ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุ กคน สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยั ง ผู้ เรี ย น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการดำเนิ น การ
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
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ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุ ดหนุ น
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๒) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพื่ อ ลดความซ้ ำ ซ้ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล
กับกระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูล
อื่ น ๆ ที่ จ ำเป็ น มาวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศนำ Cloud Technology มาให้ บ ริการแก่ หน่ วยงานทุ กระดั บ ทั้ งระดั บ IaaSPaaSและ SaaS
และพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ระบบบริ ห ารงานสำนั ก งาน เช่ น ระบบแผนงาน
และงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้ บริการหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS
(๒) ศึ กษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมู ลของนั กเรียน
ในฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(๓) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นบริ ห าร
จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ทั้ งภายในและนอกสั งกั ดอี กทั้ งยั งเป็ น ระบบกลางสำหรั บ ใช้ ในการพิ สู จน์ ยื น ยั น ตั วตนเดี ยวและรองรั บ
การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้ อมู ลรายบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บการศึ กษา การพั ฒ นาตนเอง สุ ขภาพและการพั ฒ นาอาชี พในตลอดช่ วงชี วิ ต
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบาย
นโยบายที่ ๑ ด้านความ
ปลอดภัย

นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ

นโยบายที่ ๔ ด้าน
ประสิทธิภาพ

โครงการ
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์
3. สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity
Plan) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
4. การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)
ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564
5. กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
6. ความรักในวัยเรียน กับวันแห่งความรัก
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา 904 ลงสู่สถานศึกษา
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
5. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
6. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้วย MPCh Model
9. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กิจกรรมที่1 CIRA CORE)
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
11. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
12. พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
13. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
14. จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564
15. การนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ
ออกแบบเทคโนโลยี
16. พัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์อาชีพในช่วง
สถานการณ์ Covid – 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
95,000
นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
15,000
นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นายชาตรี ทวีนาท
300,000

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ

42,780
5,000
23,000
5,000
15,000
86,000

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

30,000
160,000
350,000
70,000
240,000
150,000

นางวิริยะสมร บัวทอง
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
นางวนิชา ประยูรพันธ์
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

-

นางวิริยะสมร บัวทอง

10,000
14,000

นางวิริยะสมร บัวทอง
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ

15,000
90,000

นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นางศุลีพร ประการแก้ว

10,000

นายชาตรี ทวีนาท
น.ส.เขมิกา สาทัน

15,000

นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์

10,000

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ

36,000

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

250,000

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

49,000

นางวนิชา ประยูรพันธ์

-

นายชาตรี ทวีนาท
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นโยบาย

โครงการ
6. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564
7. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภายใน
8. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา
9. งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
10,000
นายเอกชัย อ้อทอง
26,000
นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
64,330

นายชาตรี ทวีนาท
นายชาตรี ทวีนาท

2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ
ดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
ปลอดภัย จึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในรูปแบบ
Online ผ่ า น ระบบ Google Meet , Zoom Meeting , Microsoft Team , Facebook , Youtube เป็ น ต้ น
เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงาน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการลดต้นทุนของกระบวนงาน ลดการ
ใช้ทรัพยากร มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงที่รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการดำเนินการ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
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นโยบายที่ ๑

ด้านความปลอดภัย

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
๒ เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบื้องต้น
การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การเข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือและป้องกัน
สภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
๓ เพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน ๓๗ โรงเรียน
งบประมาณ
๙๕,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน
๑ นักเรียนมีภมู คิ มุ้ กันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานการให้การ
ปรึกษาเบื้องต้น การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการเข้าถึงระบบดูแล
ช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
๓. มีเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
-
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ชื่อโครงการ ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
2. เพื่อปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้ างจิตอาสาในการพัฒนา ทำความดี และบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนสังกัด จำนวน 50 คน
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ ทำความดีและเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
งบประมาณ
5,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตอาสาการพัฒนาทำความดี และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีวินัยและรักษาศีลธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมื อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิต ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ไม่มี
รูปภาพประกอบโครงการ
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ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)
ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้นักเรียน นักศึกษามีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญาและห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีและปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการต่างสถาบันการศึกษา เน้นความมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจ เป็น
นักกีฬา
4. เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักเรียน นักกีฬา ครูผู้
ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และการบริหารจัดการร่วมกัน
5. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา
6. เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน เยาวชน
เป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม แยกตามสังกัดดังนี้
1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จำนวน 37 โรงเรียน
2) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 26 โรงเรียน
3) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จำนวน 4 โรงเรียน
4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3
2. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 5,000 คน
3. มีกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
จำนวน 1,500 คน
4. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 40,000 คน
5. มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 3,000 คน
งบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จำนวน 300,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ชัยภูมิ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและชมการเข่งขันกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬา
จำนวน 16 ชนิดกีฬา
1.2 ครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสังกัดอื่น ๆ ได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
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2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีความรู้ เข้าใจกฎกติกา มีมารยาทในการเล่น
กีฬาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รักการเล่นกีฬา ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
2.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
2.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬาได้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ในการ
แข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้
2.4 บุคลากรที่เป็นกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
และการตัดสินกีฬาตามกติกาสากลได้อย่างมีมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้น
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำงาน
งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด จำนวน 16 ชนิดกีฬา โรงเรียนในสังกัด จำนวน
37 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาบางชนิดต้องใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันเป็น
จำนวนมาก ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบางชนิดกีฬา จึงไม่อยาก
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เช่น มวยสากลและมวยไทยสมัครเล่น, บาสเกตบอล, แฮนด์บอล, ฟุตบอล,
กรีฑา,ฟุตซอล, วอลเลย์บอลในร่ม, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอลชายหาด เนื่องจากกีฬาที่กล่าวมานี้มีทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ เช่น สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, ,3
ภาพกิจกรรม
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โครงการ สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วิถีใหม่ วิถคี ุณภาพ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
ในการดำเนินการได้
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบ
จากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของ
ผลกระทบตามภารกิจของหน่วยงานได้ และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
3. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพ ของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ
ดําเนินงานต้อง หยุดชะงัก
4. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด จัดทำเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานตนเอง
5. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่า และหมอกควัน (PM2.5)
6. เพื่อการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กลุ่มเป้าหมาย ทุกโรงเรียน 37 โรงเรียน
งบประมาณ
จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
-สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) ได้ดำเนินการจัดทำแผนและมีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ครบทุกแห่ง ทั้งนีไ้ ด้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกินเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เช่น อุทกภัย เชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2564
สถานที่จัด
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาทั้ง 37 แห่ง และ สพม.ชัยภูมิ 1 แห่ง
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัด
อบรมให้ความรู้ในด้านการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ได้ครบทุกแห่ง
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โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลกรโดยการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 69 คน
งบประมาณ
42,780 บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ผลการดำเนินงาน
การจั ด การแข่ง ขัน กีฬ าสานสั ม พัน ธ์ สามั ค คี 4 เขตพื ้ น ที ่ การศึ กษาชัย ภู มิ ทำให้ เ กิด การเชื่อม
ความสัมพันธ์ในการทำงานของแต่ละเขตพื้นที่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การประสานสัมพันธ์
อันดีของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ และยังส่งเสริมให้บุคลากร
ในสำนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ” ครั้งที่ 3
ประจำปี 2563 ดังนี้
1. กีฬาพื้นบ้าน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.2
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.1
2. กีฬากอล์ฟ (ผู้บริหาร)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สพป.ชย.3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สพม.30 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ สพป.ชย.1
3. กีฬาเปตอง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.3
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพม.30
4. กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย. 3
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.2
5. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.3
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.1
6. ขบวนพาเหรด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.1
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.2
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7. เชียร์ลีดเดอร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.2
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.1
8. กองเชียร์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.3
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สพป.ชย.1
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากกำหนดการแข่งขันถูกเลื่อนหลายครั้ง จึงทำให้จำนวนของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบางคนติดภารกิจ
ข้อเสนอแนะ
1. กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชี้ให้เห็นผลดีที่จะได้รับในการทำงาน
2. ผู้บริหารสำนักงานให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม
รูปภาพประกอบโครงการ
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1.โครงการ “ความรักในวัยเรียน กับวันแห่งความรัก”
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
3.เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน
4.งบประมาณ
5,000 บาท ได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน
ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผ ลผลิ ต ผู ้ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ กิ จ กรรม
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
5.ผลการดำเนินงาน
5.1 ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเยาวชนได้รักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
5.2 นักเรียนแสดงออกถึงความรักได้อย่างเหมาะสมกับวัยเรียน
5.3. เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
5.4 เห็นคุณค่าของความรักนวลสงวนตัว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
รับเงินรางวัล จำนวน 1,300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับเงินรางวัล จะให้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมในการประกวดแข่งขัน
6.ปัญหาและอุปสรรค
- ในการส่งคลิปสั้น TikTok บางโรงเรียนอุปกรณ์การถ่ายทำชำรุด จึงทำให้โรงเรียนไม่สามรถส่งคลิป
ประกวดในครั้งนี้
7.ข้อเสนอเสนอแนะ
7.1 คลิปสั้น VDO TikTok ควรให้เวลา 1 นาที 30 วินาที น้อยเกินไป
7.2 ควรกำหนดค่าคะแนนระดับการให้รางวัล เช่น ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง เป็นต้น
7.3 เป็นโครงการที่ดี เป็นที่สนใจของนักเรียน ประสงค์ให้มีกจิ กรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
7.4 กำชับให้โรงเรียน จัดทำคลิปเพื่อเข้าประกวดให้ครบ 37 โรงเรียน
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รูปภาพประกอบโครงการ
ประชุมคณะกรรมการคลิป VDO TikTok
โครงการ “ความรักในวัยเรียน กับวันแห่งความรัก”

➢

ชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

➢

ชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

➢

ชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

➢

ชนะเลิศอันที่ 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา
รัชมังคลาภิเษก
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นโยบายที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์

ด้านโอกาส

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด 37 โรง
งบประมาณ 23,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน ดำเนินงานการรับ
นักเรียน มีความบริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส เสมอภาค ตรวจสอบได้ ไม่พบปัญหาการร้องเรียน และนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนนโยบายบ่อย ทำให้การทำงานระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผู้ปกครอง ยุ่งยาก สับสน
รูปภาพประกอบโครงการ
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิที่
จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรม ให้มีเหมาะสมกับสภาพความ
พิการในแต่ละประเภท
2. เพื ่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม
ในโรงเรียนปกติ และพี่เลีย้ งเด็กพิการ ทั้ง 37 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 37 คน
งบประมาณ
ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ผลการดำเนินงาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบนักเรียนเรียนรวมเข้าอบรมครบทุกโรงเรียน
คิดเป็น 100%
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนานักเรียน สามารถจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP/IIP) และขอสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
3. ความคิดเห็นต่อโครงการ และวิทยากร อยู่ในเกณฑ์มากทีส่ ุด การเชิญวิทยากรที่เป็นบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็นการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หาไม่ได้ในโรงเรียน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
การอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ ทำให้เกิดปัญหาปัญหาครูติดสอนออนไลน์ในระหว่างการอบรมฯ ทำ
ให้มีครูที่เข้าอบรมไม่สามารถฟังการอบรมได้อย่างต่อเนื่องแต่ได้มีการแก้ปั ญหาโดยมีการบันทึกการอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับฟังการอบรมย้อนหลังได้
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โครงการ พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะ
แนวงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
และการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารสสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
การตั้งครรภ์
งบประมาณ
15,000 บาท (งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ : 1. โรงเรียนในสังกัดได้ จำนวน 37 โรงเรียน ดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อรับ
เกียรติบัตร โล่ รางวัล สำหรับสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับเขต
ตรวจราชการ และระดับชาติ
2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา การติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียนหยุด
เรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่ขรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน
เชิงคุณภาพ: 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนและดูลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ตามศักยภาพได้อย่างทั่วถึง
2. มีสถานศึกษาต้นแบบด้านระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้สถานศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน
ต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยดำเนิน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
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นโยบายที่ ๓

ด้านคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าใจ และมีกระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้ านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
2) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รู้และเข้าใจในการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
3) เพื่อกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 37
โรงเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ระดับโรงเรียน) และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจำนวน 37
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
และระดับเขตตรวจราชการ
งบประมาณ
จำนวน 58,000 บาท
1) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2632 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 48,000 บาท
2) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2647 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 10,000 บาท
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ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
1.1 กิจกรรมการอบรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
ดำเนิ น การอบรมการขั บ เคลื ่ อ นโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ. ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. การจัดทำโครงงานคุณธรรม การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน การส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชน
คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จาก
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์ และโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็น
โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
3. มีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ส่งเสริมการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
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1.2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดำเนิ น การจั ด การประกวดแข่ ง ขั น นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ค นดี และคุ ร ุ ช นคนคุ ณ ธรรม
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2564 จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมนวัตกรรมสร้างคนดีด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม (ผู้บริหารสถานศึกษา) กิจกรรมนวัตกรรมสร้างคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม (ครูผู้สอน) กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมของ
ผู้สอน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่ได้จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และ
เป็นต้นแบบ เพื่อรับเกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม จำนวน 2 คน
2. ผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม จำนวน 3 คน
3. ผลการพิจารณาเพื่อยกยกเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 4 คน ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 5 คน
4. ผลการพิจารณาเพื่อยกยกเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ครู
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 18 คน ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 6 คน
2. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
2.1 กิจกรรมส่งสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)
ดำเนินการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวพุทธ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ทำให้มีองค์ความรู้ในการทำงาน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนา
ด้วยเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
ผลการดำเนินกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่เข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ มีความรู้
เข้าใจแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ด้าน คือด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมวัน
พระ ด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหาร นักเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธสามารถ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ในการยกระดับการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธให้มีคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน ทำให้เกิดเครือข่าย
โรงเรียนวิถีพุทธกับพระสอนศีลธรรม ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2.2 กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดำเนินการกำกับติดตามให้โรงเรียนวิถีพุทธ ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุง
ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบ ัต ิ ราชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรั บ ตัว ชี ้ว ั ดที่ 10.4 ระดั บ
ความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ กำหนดให้สถานศึกษาประเมินตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ปีงบรประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการประเมิน จำนวน 1 รอบระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนวิถีพุทธเป้าหมาย (จำนวนโรงเรียน 100 %) 30 โรงเรียน
2. โรงเรียนวิถีพุทธประเมินได้คะแนน ระดับ 2 จำนวน 1 โรงเรียน ระดับ 3 จำนวน 3
โรงเรียน ระดับ 4 จำนวน 1 โรงเรียน และระดับ 5 จำนวน 26 โรงเรียน รวม 30 โรงเรียน
3. โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน 29 โรง คิด
เป็น 96.6667 % สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนระดับ 5
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และผู้บริหารได้ทำให้กิจกรรมบางอย่างทำได้ไม่เต็มที่
ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยใช้ระบบออนไลน์การในจัดกิจกรรม
รูปภาพประกอบโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา
2. เพื่อพัฒนาครูในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการทดสอบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre-O-NET) ทุกคน
3) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมจากต้นสังกัด
งบประมาณ
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จำนวน

160,000

บาท

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งดำเนินการ ดังนี้
1) จัดให้มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาตามระดับความสามารถ
2) จัดสอบ Pre-O-NET เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับแนวทางข้อสอบ โดยใช้ตัวอย่างกระดาษคำตอบจริง
ที ่ ระบายคำตอบด้ วยดิ นสอ 2B และข้ อสอบออนไลน์ เพื ่ อเป็ นสารสนเทศในการบริ หารที ่ ถ ู กต้ อง และมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของสถานศึกษา
3) ครูผู้สอนนำแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ และ
วางแผนการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการสอบ
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4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ต่ำ
ต่อเนื่อง 2-3 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลในชั้นเรียน ให้แต่ละสหวิทยาเขต
จัดการประชุมปฏิบัติการ โดยโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในแต่ละระดับชั้น
เรียนพร้อมเผยแพร่แนวทางการยกระดับผลการสอบ O-NET
5) สถานศึกษาจัดให้มีนวัตกรรมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET
6) ผู้บริหารให้ความสำคัญ ตระหนักและส่งเสริมกิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบ O-NET
7) กำหนดให้ครูผู้สอนออกข้อสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน ตามแนวทางข้อสอบ
O-NET หรือ PISA
8) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET
กิจกรรมที่ 1 การจัดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกาศประสัมพันธ์นโยบายการจัดสอบ Pre ONET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทดสอบ O-NET และเป็นข้อมูลในการ
ยกระดับ
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนักเรียนโดยการจัดสอบ Pre O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนในสังกัดมีการใช้แบบทดสอบที่
หลากหลาย เช่น ใช้แบบทดสอบ Pre O-NET เดิม จัดทำแบบทดสอบของโรงเรียนเอง และใช้แบบทดสอบที่
โรงเรียนร่วมกับสหวิทยาเขตจัดทำ ส่งผลให้นักเรียนคุ้นเคยกับแนวทางข้อสอบ โดยใช้ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
จริงที่ระบายคำตอบด้วยดินสอ 2B และข้อสอบออนไลน์ และนำข้อมูลผลการสอบไปแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อ
พัฒนา และเป็นสารสนเทศในการบริหารที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขตจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งสรุปผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสหวิทยาเขตได้ดังนี้
1) สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล
สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนชัยภูมิ
ภักดีชุมพล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และโรงเรียนชีลองวิทยา ได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสหวิทยาเขตเมืองพญาแลภักดีชุมพล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น
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2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง และสร้าง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ
3) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการสอบ
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย คือ ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน
ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก รวมทั้งสิ้น 55 คน เพื่อคัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ Pre O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ต้น ฉบับข้อสอบ Pre O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุดวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุดวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตแต่ละโรงเรียนนำข้อสอบไปติว/สอนซ่อมเสริม
เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ต่อไป
2) สหวิทยาเขตพญาแล
สหวิทยาเขตพญาแล ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชั ยภูมิ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา และโรงเรียนภูพระ
วิทยาคม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้สหวิทยาเขตจัดกิจกรรมตามแนว
ทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1) เพื่อสร้างแบบทดสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Pre O-NET) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียน
โรงเรียนในสหวิทยาเขตพญาแล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสหวิทยาเขตพญาแล 5 รายวิชา
ผลการดำเนินงาน
สหวิทยาเขตพญาแลได้จัดประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
โครงบการ และจัดทำปฏิทินรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื ่ อ สร้ า งแบบทดสอบเตรี ย มความพร้ อ มการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (Pre O-NET)
ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
1) ได้แบบทดสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 773 ชุด จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
1.1) ภาษาไทย จำนวน 40 ข้อ
1.3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 ข้อ
1.2) คณิตศาสตร์ จำนวน 27 ข้อ
1.4) ภาษต่างประเทศ จำนวน 40 ข้อ
2) ได้แบบทดสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 659 ชุด จำนวน รายวิชา ดังนี้
1.1) ภาษาไทย จำนวน 80 ข้อ
1.4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 47 ข้อ
1.2) คณิตศาสตร์ จำนวน 32 ข้อ
1.5) ภาษต่างประเทศ จำนวน 80 ข้อ
1.3) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 90 ข้อ
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3) ดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต และนำผลการทดสอบไปพัฒนานักเรียน
ก่อนสอบจริง
3) สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
สหวิ ท ยาเขตแก้ งคร้ อคอนสวรรค์ ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจำนวน 7 โรงเรี ยน คื อ โรงเรี ย น
แก้งคร้อวิทยา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา โรงเรียนสามหมอวิทยา และโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
จำนวน 30,000 บาท ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ดำเนินการจัดประชุมอบรม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล
พ.ศ. 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสหวิทยาเขตทุกโรงเรียน จำนวน 166 คน
โดยมี ว ิ ทยากรให้ ความรู้ คื อ ดร.บุ ญ ญฤทธิ ์ สมบั ต ิ ห ลาย และนายพฤมนต์ เธี ย รศรี เ จริ ญ อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้นและเกิดความ
ชำนาญในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน
1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นและเกิดความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน
2) ผลการประเมินโครงการอบรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม สืบเนื่องมาจากการอบรมได้มีการวาง
แผนการดำเนินงานที่ดี ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ การพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
4) สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง
สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนบ้านแท่น ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อให้สหวิทยาเขตจัดกิจกรรมตามแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตได้จัดทำโครงการยกระดับการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมทรายคำคอนเว็นชั่น โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกข้อสอบ จำนวน 120 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างข้อสอบเทียบเคียงข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง
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2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมังให้สูงขึ้น
3) เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง
ผลการดำเนินงาน
1) ครูในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้จัดทำข้อสอบ รายวิชาละ 2 ชุด คือ ชุด A และชุด B เพื่อให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตนำไปใช้ทดสอบกับ
นักเรียน และนำผลการทดสอบไปพัฒนานักเรียน
2) โรงเรียนในสหวิทยาเขตนำข้อสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
5) สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองบัวแดง
วิทยา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนคูเมืองวิทยา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และ
โรงเรียน เจียงทองพิทยาคม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้สหวิทยาเขต
จัดกิจกรรมตามแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2563 สหวิทยาเขตได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติยศเพชรบัวแดง โรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุ้นเคยกับแนวข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ
และกระดาษคำตอบของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2) เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น
3) เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O –NET ปีการศึกษา 2563
4) เพื่อให้โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจากการสอบ Pre-O-NET เพื่อนำไป
พัฒนาจุดแข็ง และปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่พบระดับห้องเรียน
ผลการดำเนินงาน
1) ได้แบบทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 รายวิชา โดยให้แต่ละ
โรงเรียนรับผิดชอบการออกข้อสอบ ดังนี้
1.1) โรงเรียนคูเมืองวิทยา
วิชาภาษาไทย
1.2) โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.3) โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วิชาคณิตศาสตร์
1.4) โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วิชาภาษาอังกฤษ
1.5) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
วิชาวิทยาศาสตร์
2) สหวิทยาเขตดำเนินการจัดทำสำเนาชุดแบบทดสอบเพื่อให้โรงเรียนไปดำเนินการจัดสอบ
Pre-O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564
3) โรงเรียนในสหวิทยาเขต ครูผู้สอนและนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจากการสอบ Pre-O-NET
เพื่อนำไปพัฒนาจุดแข็ง และปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่พบระดับห้องเรียนเพื่อเตรียมการสอบ O-NET
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6) สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว
สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนนายางกลัก
พิทยาคม โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม และโรงเรียนเริงรมย์
วิทยาคม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้สหวิทยาเขตจัดกิจกรรมตามแนว
ทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตได้
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคในการทำข้อสอบ O-NET” ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
80 คน เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการดำเนินงาน
1) นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จำนวน
25 คน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จำนวน 25 คน โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 10 คน โรงเรียนเพชร
พิทยาสรรค์ จำนวน 10 คน และโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 10 คน นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET ได้รับแนวคิดและเทคนิคการเรียนที่นำไปประยุกต์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
ภาษาอังกฤษ
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับมาก
7) สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา โรงเรียนละหานเจริญวิทยา โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร และโรงเรียนห้วยแย้
วิทยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้สหวิทยาเขตจัดกิจกรรมตามแนวทางการ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตได้จัดทำ
โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม ปีการศึกษา
2563 เมื่อวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
ไรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองสี่มุม ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับ O-NET
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับ ONET ร่วมกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ และ 1-5 มีนาคม 2564 ร่วมกับประธานสหวิทยาเขต
ทั้ง 7 สหวิทยาเขต และผู้ทรงวุฒิคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 100
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4) ผลการสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ข ั ้ นพื ้ นฐาน (O-NET) ชั ้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ท ี ่ 3 และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1) เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ตามความสมัครใจของนักเรียน) เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้น
ม.3

ปี
2563
2562
ผลต่าง
สรุปผล

ภาษาไทย
53.87
54.74
-0.87
ลดลง

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
33.48
25.03
29.83
31.71
25.87
29.97
+1.77
-0.84
-0.14
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง

รวมทุกกลุ่มสาระฯ
35.55
35.57
-0.02
ลดลง

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้น
ม.6

ปี
2563
2562
ผลต่าง
สรุปผล

ภาษาไทย
40.72
39.12
+1.60
เพิ่มขึ้น

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกรายวิชา
34.38
25.31
22.14
30.27
30.56
33.97
25.29
21.80
27.38
29.51
+0.41
+0.02
+0.34
+2.89
+1.05
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึน้
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึ้น

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
1) ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหวิทยาเขต
2) ควรพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย สอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่
ต้องรู้ และควรรู้ ทั้งในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน
3) โรงเรียนในสังกัดควรมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม
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รูปภาพประกอบการดำเนินงานกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมของสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
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รูปภาพประกอบการดำเนินงานกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมของสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
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รูปภาพประกอบการดำเนินงานกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมนิเทศบูรณาการฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ และ 1-5 มีนาคม 2564
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โครงการ การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 ลงสู่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสาลงสู่สถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของบุคลากรภายใน สพม.ชย.
3. เพื่อให้บริการจิตอาสาครบทุกด้าน
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน
2. บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
งบประมาณ
ค่าดำเนินการ จำนวน - บาท (ไม่ได้เบิกงบประมาณ)
ผลการดำเนินงาน
1. สพม.ชัยภูมิ มีหลักสูตรจิตอาสาที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรจิตอาสา 904
2. บุคลากร สพม.ชัยภูมิ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติตามแนวทางหลักสูตรจิตอาสา 904
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
3. ตัวแทนจิตอาสา สพม.ชัยภูมิ จำนวน 4 นาย ปฏิบัติงานจิตอาสาครบทั้ง 3 ด้าน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
รูปภาพประกอบโครงการ

65

66

67

โครงการ งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติต่อไป
4. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการแข่งทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาทุกโรงเรียน
2 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมงานศิ ลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติทุกประเภทกิจกรรม
2. เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เป็น
หนทางสร้างอาชีพในการดำรงชีวิต
2 นั ก เรี ย นมี ส มรรถนะสำคั ญ ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
3 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทักษะในงานวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพตามความสนใจ
งบประมาณ
จำนวน 322,870 บาท
ผลการดำเนินงาน
1 นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ระดับชาติ ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและกิจกรรมต่อไป
2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน
3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความ
ภาคภูมิใจร่วมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ
4 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด นำผลการนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม การดำเนิ น กิ จ กรรมโครงการ ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระ
ราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า
100 ปี เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่
ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้กำหน ดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออก
ทางด้านความรู้ ความสามารถของนักเรียนด้านวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป เผยแพร่สู่สาธารณะชน เพื่อให้การ
ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการ
วิเคราะห์ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงบรรยาย โดยศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้ วิเคราะห์และสร้างข้อสรุปและนำเสนอโดยอิงกรอบการศึกษา
โดยนำเสนอรายงานผลในรูปแบบของแผนภูมิแท่งและบรรยายข้อมูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ข้อที่

รายการ



S.D.

ความหมาย

๑

การประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

4.15

0.99

มาก

๒

การอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร/การดำเนินการแข่งขัน/การตัดสิน
และสรุปผลรางวัลของแต่ละกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

4.16

1.19

มาก

๓

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมเรียบร้อย

4.16

1.34

มาก

๔

ขั้นตอนการจัดงานและการจัดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆมีความเหมาะสม

4.23

1.03

มาก

๕

ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแข่งขันและสถานที่ในการเปิดงาน

4.32

1.16

มาก

๖

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

4.23

1.00

มาก

๗

ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

4.21

1.29

มาก

๘

ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหาร
คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.17

1.36

มาก

๙

การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสามารถ
นำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขันครั้ง
ต่อไป

4.04

1.45

มาก

๑๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

4.12

1.39

มาก

4.18

1.22

มาก

รวม
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จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการ
แข่งขันและสถานที่ในการเปิดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 รองลงมา คือ ขั้นตอนการ
จัดงานและการจัดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.00 และ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29
*แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปเป็นรายละเอียดในรูปแบบของแผนภูมิแท่งได้ดังต่อไปนี้

1. การประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

การประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
มากที่สดุ

40.98

มาก

45.08

ปานกลาง

5.74

น้อย

4.10

น้อยที่สดุ

4.10

“... การประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.08 ...”
2. การอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร/การดำเนินการแข่งขัน/การตัดสินและสรุปผลรางวัลของแต่ละกิจกรรมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ

การอานวยความสะดวกในการรับสมัคร/การดาเนินการแข่งขัน/
การตัดสินและสรุปผลรางวัลของแต่ละกิจกรรมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ
มากที่สดุ

52.46

มาก

29.51

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

7.38
2.46
8.20

“… การอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร/การดำเนินการแข่งขัน/การตัดสินและสรุปผลรางวัลของแต่ละกิจกรรม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.46 ...”
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3. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมเรียบร้อย

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมเรียบร้อย
มากที่สดุ

63.11

มาก
ปานกลาง
น้อย

16.39
4.10
6.56

น้อยที่สดุ

9.84

“... พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมเรียบร้อยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.11 ...”
4. ขั้นตอนการจัดงานและการจัดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆมีความเหมาะสม

ขั้นตอนการจัดงานและการจัดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆมีความ
เหมาะสม
มากที่สดุ

50.82

มาก
ปานกลาง

33.61
7.38

น้อย

4.10

น้อยที่สดุ

4.10

“... ขั้นตอนการจัดงานและการจัดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆมีความเหมาะสมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50.82 ...”
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5. ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแข่งขันและสถานที่ในการเปิดงาน

ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแข่งขันและสถานที่ในการเปิด
งาน
มากที่สดุ

68.85

มาก

9.02

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

11.48
6.56
4.10

“...ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแข่งขันและสถานที่ในการเปิดงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
63.11 ...”
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
มากที่สดุ

50.00

มาก

33.61

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

9.02
4.10
3.28

“... ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ...”
7. ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
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ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
มากที่สดุ

63.93

มาก
ปานกลาง
น้อย

16.39
4.92
6.56

น้อยที่สดุ

8.20

“... ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.93 ...”
8. ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดประโยชน์แก่
ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มากที่สดุ

65.57

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

13.11
4.10
7.38
9.84

“... ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.57 ...”
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9. การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสามารถนำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในการแข่งขันครั้งต่อไป

การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สามารถนาไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ใน
การแข่งขันครั้งต่อไป
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

65.57
4.10
9.02

น้อย
น้อยที่สดุ

11.48
9.84

“... การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสามารถนำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในการแข่งขันครั้งต่อไป ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.57 ...”

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
มากที่สดุ

64.75

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

10.66
6.56
8.20
9.84

“... ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.75 ...”
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
1. รายจ่ายสูงมาก ควรมีงบประมาณส่วนกลางสนับสนุน
2. สถานที่จัดแข่งขันน่าจะใช้โรงเรียนที่เป็นศูนย์จะได้ไม่ต้องมาแออัดในตัวจังหวัด
3. ควรเตรียมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพเท่าๆ กัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ
4. ความจะมีการประชาสัมพันธฺ์ให้ทั่วถึง
5. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ควรจัดให้เร็วกว่านี้เนื่องจากชัยภูมิมีปัญหาในการหาที่พัก
7. บรรยากาศการแข่งขันภาพรวมดีมาก
8. กิจกรรม science show ม.ปลาย เครื่องเสียงไม่ค่อยดีค่ะ ไมค์ลอยเสียงมีปัญหาไม่ชัดเจน ลำโพงเล็กเสียง
เบามาก
9. ควรเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่พักให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้เข้าแข่งขัน
10. กรรมการไม่ควรให้คะแนนโรงเรียนตัวเอง (ในระดับเขตพื้นที่)
11. ประชาสัมพันธ์เรื่องวันเวลาสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกรรล้าช้าเกินไป
12. กรรมการควรมีการแจ้งเรื่องการใช้ปากกา เช่นการคัดลายมือ เพราะการฝึกซ้อมใช้ปากกาอีกแบบแต่พอ
แข่งปากกาอีกแบบ ควรปรับปรุงเรื่องนี้
13. ความยุติธรรมของคณะกรรมกา การกลั่นกรองผู้เป็นกรรมการของแต่กลุ่มสาระให้หลากหลายโรงเรียน
14. ผลงานที่แข่งขันที่ได้รับรางวัลควรเป็นสิทธิ์ของสถานที่จัดงาน ควรเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นตัวอย่าง
อ้างอิง ไม่ควรให้นำกลับ ส่วนผลงานที่ไม่ได้รางวัลให้นำกลับคืนได้
15.อยากให้ประกาศผลในวันถัดไปของการแข่งขันทันที
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รูปภาพประกอบโครงการ
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ให้คำสำคัญ มีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบ
ในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
คุณภาพของผู้เรียน
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในใช้และสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง
5. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ทั้ง 37 โรงเรียน ให้คำสำคัญ มีความตระหนัก
และร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครบ 100 %
4) สถานศึกษาทั้ง 37 โรงเรียน สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิ่มขึ้น
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยูบ่ นพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่เสริมสร้างทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนดำเนินโครงการที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สู่คุณภาพผู้เรียน
5) โรงเรี ย นดำเนิ น โครงการการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบาย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
40,000 บาท

77
ผลการดำเนินงาน
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล (PISA) นั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาไทยและครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สำหรั บ นั กเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาตอนต้น ผ่ า นระบบการสื ่ อ สารสองทาง (Google Meet) และการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในยุค
ดิจิทัล (PISA) สำหรับครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสอง
ทาง (Google Meet) ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สำหรั บ นั กเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาตอนต้น ผ่ า นระบบการสื ่ อ สารสองทาง (Google Meet) และการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในยุค
ดิจิทัล (PISA) สำหรับครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสอง
ทาง (Google Meet) พบว่า
1. ครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
อ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน
2. ครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
อ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน
3. ครู ภ าษาไทยและครู ค ณิ ต ศาสตร์ ม ี ท ั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล (PISA) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียดตามภาพประกอบดังนี้
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นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมกับ
บรรยายพิเศษให้กับครูในสักกัด สพม.ชัยภูมิ
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงศ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับครูภาษาไทย ในการนี้
นายประทีปแสง พลรักษา รอง ปอ.สพม.ชัยภูมิ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทย นางสาวอัมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ นักวิชาการ
ปฏิบัติการ สถาบันภาษาไทย สพฐ. ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร,วทัญญู
ขลิบเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม,ชัยภูมิ และนายเทพ
บดินทร์ ปานอีเม้ง ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นวิทยากรในการถ่ายความรู้ และขอชื่นชมคุณครูภาษาไทยทุกท่าน
ที่มุ่งมั่นตั้งใจและร่วมปฏิบัติการกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม
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นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมกับ
บรรยายพิเศษให้กับครูในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

81

วันที่ 8 ตุล าคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได่เป็นประธานในการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติของนักเรียน
ไทยในยุคดิจิทัล สำหรับครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสาร
สองทาง (Google Meet) ในการนี้ นายประทีปแสง พลรักษา รองผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ กล่าวรายวัตถุประสงค์
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง โดยรับความอนุเคราะห์จากดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ดร.ณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ./ผอ.ศูนย์
PISA สพฐ. ผอ.จรูญศรี แจบไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ และคุณครูเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และขอชื่นชมคุณครูภาษาไทย คุณครูคณิตศาสตร์ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างดียิ่ง

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
-
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โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
สู่คุณภาพของผู้เรียน
4. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพผู้เรียน และ
การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ได้ ร ั บ การนิ เ ทศโดยใช้ พ ื ้ น ที ่ เ ป็ น ฐานเพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
อย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ
เครื่องมือในการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใช้ในการนิเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
180,000 บาท
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ผลการดำเนินงาน
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ภายใต้ โ ครงการนิ เ ทศบู ร ณาการโดยใช้ พ ื ้ น ที ่ เ ป็ น ฐานเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สู ่ ก ารนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นเป็ น ฐานเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น ครั ้ ง ที ่ 1 และครั ้ ง ที 2 ไปแล้ ว นั้ น
โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)
1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ครบ 100 % ตามบริบทของ
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งในภาพรวมของการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
สถานศึกษาได้มีพัฒนาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเด็นเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามฯ ให้การนิเทศ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาต่อไป
2. โรงเรียน มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)
1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ครบ 100 % ตามบริบทของ
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งในภาพรวมของการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
สถานศึกษาได้ม ีพัฒนาการในการพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาของแต่ละประเด็นเพิ่มขึ ้น โดยสถานศึก ษา
มีการขับเคลื ่อ นระบบนิ เทศภายในสถานศึ กษา ซึ่งประกอบด้ ว ย รูปแบบ แนวทาง กระบวนการนิ เ ทศ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และยังพบว่า โรงเรียนในสังกัดสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบ
ในการขับเคลื่อนระบบนิเทศภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพความสำเร็จ
สำหรับการลงพื้นที่นิเทศบูรณาการโดยใช้ พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.1 มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศสู่โรงเรียนที่เป็นระบบ
1.2 มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศ
1.3 มีระบบและกระบวนการนิเทศตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.๔ มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
1.๕ มีการนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน
1.๖ มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ
1.๗ ผลการทดสอบคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นระดั บ ประเทศ O-NET สู ง ขึ ้ น ผู ้ เ รี ย นมี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร
1.๘ โรงเรี ย นมี ผ ลงานการปฏิบ ั ต ิ ที ่ด ี ต ามนโยบายและจุด เน้ นของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ระดับโรงเรียน
2.1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน
2.๒ มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน
2.3 มีระบบนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน
2.4 มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน
2.๕ มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน
2.๖ มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ
2.๗ ผลการทดสอบคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นระดั บ ประเทศ O-NET สู ง ขึ ้ น ผู ้ เ รี ย นมี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร
2.๘ มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน
ทิศทางการขับเคลื่อนสำหรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่การนิเทศภายในโรงเรียน
โดยใช้ ห ้ อ งเรี ย นเป็ น ฐาน เพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย น ในภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
สำหรับสำนักงานเขตพื ้นที ่ก ารศึกษามั ธ ยมศึ กษาชัย ภูมิ ประเด็นที่ใช้ใ นการขั บเคลื่ อน 4 ประเด็น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัด การ มีประเด็นในการนิ เทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจั ด
การศึกษา 6 ข้อ ดังนี้
1.1 ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์
1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์
1.3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 การประเมิน กำกับ ติดตามระบบบริหารจัดการ
1.5 การสร้างเครือข่ายวิชาการ
1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา
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2. ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นในการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 7 ข้อ ดังนี้
2.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน ทุกชั้น ทุกคน หรือจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
2.4 วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้อย
2.5 มีการสำรวจ จัดทำ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.6 จัดกิจกรรมสอน เสริม ซ่อม วัดผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
ระดับชั้น และตามแนวข้อสอบของแบบทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
3. ด้ า นผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น มี ป ระเด็ น ในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวยเยี ่ ย ม และประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา 2 ข้อ ดังนี้
3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)
- ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.3 (รวมทุกวิชา)
- ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.6 (รวมทุกวิชา)
3.2 ผลการประเมิน O-NET
- ผลการประเมิน O-NET ม.3 (รวมทุกวิชา)
- ผลการประเมิน O-NET ม.6 (รวมทุกวิชา)
4. ด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 3 ข้อ ดังนี้
4.1 ด้านนโยบาย
4.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียน
นอกจากนี้ ทิศทางการขับเคลื่อนสำหรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน “ 2562
ปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 สำหรั บ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาชั ย ภู ม ิ โดยมุ ่ ง เน้ น การนิ เ ทศแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
จากทุกฝ่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่าย/สหวิทยาเขต ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
* สำหรับประเด็นการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2
ให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”
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โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาชั ย ภู ม ิ มี ค ุ ณ ภาพ
ตามรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
2. เพื ่ อ กระจายอำนาจและส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ให้ ก ั บ สถานศึ ก ษาภายใต้ ร ู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที ่ 21 ภายใต้ ร ู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3) ครู ผ ู ้ ส อนมี เ ทคนิ ค /วิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ สื ่ อ นวั ต กรรม การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้
วิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้ รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
งบประมาณ
150,000 บาท
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ผลการดำเนินงาน
ในการขับเคลือ่ นโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่
วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้สรุปผลการดำเนินการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อที่
รายการประเมิน
1
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่านและองค์กร
2
ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3
ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ได้
4
รูปแบบ/หัวข้อในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้รับทราบข้อมูล
7
สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
8
เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี
9
เจ้าหน้าที่มีความสุข เป็นมิตร และเป็นกันเอง
10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
คะแนนเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ ลำดับที่
4.67 0.58 มากที่สุด
4
3.90 0.58 มาก
10
0.51 มากทีส่ ุด
6
4.76
4.76
4.10
4.58
4.75

0.45
0.31
0.61
0.64
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
9
5
2
8

4.30
4.70
4.47

0.83 มากที่สุด
7
0.47 มากทีส่ ุด
3
0.89
มากที่สุด

จากผลการประเมินการดำเนินการการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบ/
หัวข้อในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่านและ
องค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้รับทราบข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง อยู่ในระดับ
มากที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากที่สุด ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
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โครงการ ส่งเสริมการใช้ Platform AI ของ CiRA CORE เพื่อจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์
วัตถุประสงค์
1. ครูผู้สอนสามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สอนปัญญาประดิษฐ์ได้
2. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สร้างชิ้นงานได้
3. ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูผู้สอนสาระที่ 4 วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนต้นแบบจำนวน 3 โรงเรียน
2. ผู้เรียนสาระที่ 4 วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนต้นแบบจำนวน 3 โรงเรียน
งบประมาณ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของวิทยากร จำนวน 30,000 บาท (ไม่ได้เบิกงบประมาณ)
ผลการดำเนินงาน
1. ครูผู้สอนจากโรงเรียนต้นแบบ 3 โรง สามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สอนปัญญาประดิษฐ์ได้
2. ผู้เรียนจากโรงเรียนต้นแบบ 3 โรง สามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สร้างชิ้นงานได้
3. ผู้เรียนจากโรงเรียนต้นแบบ 3 โรง เกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
1. ไม่สามารถขยายผลได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ
รูปภาพประกอบโครงการ
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ กำกับติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใน
สังกัด
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
งบประมาณ 113,720 บาท
ผลการดำเนินงาน
- โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ครบ ๑๐๐ %
- โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเข้าใจแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ครบ ๑๐๐ %
ปัญหา อุปสรรค
(1) เวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
(2) งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับมาในเวลาที่จะสิ้นปีงบประมาณและจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง
หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งผลให้การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
แนวทางการพัฒนาในการดำเนินงาน
(1) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได้
(2) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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โครงการ
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด 37 โรง
งบประมาณ 23,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน ดำเนินงานการรับ
นักเรียน มีความบริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส เสมอภาค ตรวจสอบได้ ไม่พบปัญหาการร้องเรียน และนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนนโยบายบ่อย ทำให้การทำงานระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผู้ปกครอง ยุ่งยาก สับสน
รูปภาพประกอบโครงการ

94
โครงการ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและสถานศึกษาที่จัดการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุกสังกัด และ
มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ
3. เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาที่จดั การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทุกสังกัดของจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ
จำนวนเงิน 13,790 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาให้ความสำคัญและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง และผู้ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
สถานศึกษาไม่ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ ขอบเขตการประเมิน และขาดการต่อเนื่อง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี
รูปภาพประกอบโครงการ
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โครงการ พัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์อาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์
อาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายของการแน่ะแนวรวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนในการค้นพบตนเอง พัฒนา
ตามศักยภาพ ในการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานแนะแนวในสถานศึกษา ทั้ง 37
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 37 คน
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผลการดำเนินงาน
4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้อและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การรายงานแนะแนวของครูแนะแนวในสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษา
ส่งรายงานการดำเนินงานแนะแนวเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
6. ผลการวิเคราะห์ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในการอบรมตามโครงการฯ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้เข้าอบรมบางส่วนยังใช้ระบบออนไลน์ไม่คล่อง ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าใช้ระบบ
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งได้จัดทำในวันหยุดราชการเพื่อให้ครูที่เข้าอบรมไม่ติด
ภารกิจในการสอนในวันธรรมดา และก็มีบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในวันหยุดราชการ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
จัดอบรมครูแนะแนวต่อเนื่องทุกปี และหากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 จะจัดอบรมใน
รูปแบบ On site เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีกิจกรรมร่วมกัน
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โครงการ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
งบประมาณ 6,500 (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผลการดำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ดา้ นเทคโนโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยัง
ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา ควรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสร้าง
แรงจูงใจให้มากขึ้น
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โครงการ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นหน่วยงานการศึกษามี หน้าที่ประสานการระดม
ทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพื่อให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการและระบบบริหารแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมและสถานทีด่ ำเนินโครงการ
4.1 ระยะเวลาดำเนินการ
- 14 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564
4.2 สถานที่ดำเนินโครงการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
5. งบประมาณ
งบประมาณจำนวน 11,610 บาท
6. ผลการดำเนินโครงการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564
สามารถสรุปผลการดำเนินการ มีผู้ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 91 ราย ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขต เขตละ 1 ราย รวม 7 ราย
2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขต เขตละ 1 ราย รวม 7 ราย
3. ตำแหน่งข้าราชการครูสายผู้สอน รวมจำนวน 73 ราย
3.1 ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียนๆ ละ 1 ราย รวมจำนวน 16 ราย
3.2 ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดกลาง 12 โรงเรียนๆ ละ 2 ราย รวมจำนวน 24 ราย
3.3 ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียนๆ ละ 3 ราย รวมจำนวน 9 ราย
3.4 ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 6 โรงเรียนๆ ละ 4 ราย รวมจำนวน 24 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ราย
7. สรุปผลการดำเนินงาน
จาการดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
8. ปัญหาอุปสรรค
1. งบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
2. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( CoronaVirus Disease 2019 : COVID - 19 )
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างสมเกียรติ
ยิง่
9. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความรัก ความสามัคคีให้บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
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โครงการ จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ต่อบูรพาจารย์
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคี และมีจิต

อันเป็นกุศล
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนา
สุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย ทุกโรงเรียน 37 โรงเรียน
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงงดการจัดกิจกรรมประจำปี 2564 โดยมอบให้ทางสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 10-16 มกราคม 2564
สถานที่จัด
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 37 โรงเรียน
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามโครงการได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ ศบค.
จังหวัดชัยภูมิได้ประกาศไว้
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ภาพประกอบกิจกรรม

โรงเรียนแก้ งคร้ อวิทยา จัดกิจกรรมวันครู 2564 "พลังครู ไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้ เท่ าทันดิจิทัล"
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ชื่อโครงการ การนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2. เพื่อนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูในสังกัดที่ได้ผ่าน
การอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่
2
3. เพื่อจัดทำสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีที่เข้ารับการอบรมมีแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ในสังกัดสพม.ชัยภูมิ
งบประมาณ
10,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
1. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
และออกแบบเทคโนโลยี 100%
2. ตัวอย่างแผนการสอนที่ร่วมวิเคราะห์ในการจัดการอบรม
3. ค้นพบจุดเด่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยรูปแบบการสอนวิถีใหม่ แบบออนไลน์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 On ดังนั้นโครงการที่จะออกนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยใช้การนิเทศรูปแบบออนไลน์ เมื่อพบว่าปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความชัดเจนเป็นแนวทางให้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ข้อมูลการนิเทศออนไลน์ และการดำเนินโครงการ เพื่อเก็บเป็นสารสนเทศในการ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป
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รูปภาพประกอบโครงการ
การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปแบบออนไลน์

รูปภาพประกอบโครงการ
นิเทศออนไลน์ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี
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โครงการ พัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์อาชีพในช่วงสถานการณ์
Covid – 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเพื่อเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์
อาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 ให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายของการแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้นำข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีไปใช้
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียน
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวในเขตพื้นที่ การศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนในการค้นพบตนเอง พัฒนาตามศักยภาพ
ในการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ครูแนะแนวในสถานศึกษาและครูที่รบั ผิดชอบงานแนะแนว จำนวน 37 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
ครูแนะแนวในสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวที่
ครอบคลุมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
15,000 บาท (สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การรายงานแนะแนวของครูแนะแนวในสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่ง
รายงานการดำเนินงานแนะแนวเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
3. ผลการวิเคราะห์ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในการอบรมโครงการฯ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ คือ การศึกษาเพื่อทักษะ
อาชีพและการมีงานทำพัฒนา 3 ทักษะอาชีพ ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการ
เพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re – Skills) และจุดเน้นวาระเร่งด่วน (Quick Win ) วาระที่ ๕ คือพัฒนาทักษะทาง
อาชีพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะนักเรียน
อย่างรอบด้าน ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยมีจุดประสงค์สำคัญจัดทำแผนพัฒนาการแนะ
แนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จุดเน้น
วาระเร่ งด่ วน (Quick Win) นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ นโยบายคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน
แผนพัฒนาการแนะแนว รวมทั้งบริบทในพื้นที่ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับขับเคลื่อน
การดำเนินงานแนะแนวในศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนและ
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เป็นต้นแบบการดำเนินงานแนะแนวของจังหวัดและเขตพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบ
ตนเอง มีเป้าหมาย ตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความถนัดและ
ศักยภาพ รวมทั้งทิศทางแนวโน้มตลาดแรงงาน เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการแนะแนวมา
พัฒนางานแนะแนวที่เชื่อมโยงกับการพัฒนานักเรียนตามความสนใจ และศักยภาพ อาทิ การส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้รู้จักค้นพบตนเองเป็นเบื้องต้นผ่านการทำแบบวัดความสนใจ ความถนัดด้านอาชีพ เป็นต้น รวมทั้ง
จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวอย่างเป็นระบบสามารถใช้งานได้จริง และ
เชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 เพื่อพัฒนาครูแนะแนว และครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
จัดทำ จัดหาและพัฒนา สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายของการแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้นำข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีไป
ใช้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียน เพื่อสร้างและประสานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานแนะแนวเชิงรุกและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบ
ในเรื่องของการแนะแนว 3 ขอบข่าย คือ การศึกษา อาชีพและทักษะการดำเนินชีวิต ขยายผลต่อไปให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ ที่จะจัดกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนในการค้นพบตนเอง พัฒนาตาม
ศักยภาพในการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อม
เข้าสู่โลกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเองได้ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษา สู่โลก
ทัศน์อาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid – ๑๙ ผ่านระบบ Zoom Meeting ขึ้น
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงจัดอบรมโครงการพัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลก
ทัศน์อาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่รองรับสู่อาชีพของนักเรียน โดยมีเป้าหมายให้
ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ผลการวิเคราะห์ผู้ศึกษา
ได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงบรรยาย โดยศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้ วิเคราะห์และสร้างข้อสรุปและนำเสนอโดยอิง
กรอบการศึ ก ษา โดยนำเสนอรายงานผลในรู ป แบบของแผนภู ม ิ แ ท่ ง และบรรยายข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อที่
รายการ
S.D. ความหมาย

๑ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
4.30 0.72
มาก
๒ การถ่ายทอดของวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
4.41 0.65
มาก
ประเด็น
๓ เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ของ 4.32 0.67
มาก
โครงการ
๔ การอบรมให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4.43 0.69
มาก
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๕

การดำเนินการอบรมเป็นไปอย่างมีความสุขทำให้ผู้เข้ารับการอบรม
4.32 0.71
มาก
ประทับใจ
๖ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การ 4.21 0.74
มาก
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ
๗ ผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม
4.30 0.79
มาก
๘ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
4.41 0.71
มาก
ปฏิบัติงานได้
รวม
4.35 0.71
มาก
จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นคุณครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
อบรมให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 รองลงมา
คือ การถ่ายทอดของวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นและผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
➢ ปัญหา อุปสรรค
1. เปลี่ยนแอพพลิเคชั่นที่สะดวกกว่า zoom
2. หากมีการจัดอบรมออนไลน์ด้วยซูมอีกครั้ง อยากให้คณะวิทยากร แต่งตั้งคณะแอดมินด้านเทคโนโลยีมา
ช่วยเหลือ เช่น คอยปิดไมค์คุณครูไม่ให้มีเสียงแทรกเพื่อให้การดำเนินการบรรยายหรือทำกิจกรรม
ราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
3. อยากให้อบรมวันธรรมดาครับ
4. ระบบอาจจะยังใหม่ จึงทำให้มีความขลุกขลักในการทำกิจกรรม
5. เวลาลงทะเบียนช่วงเช้าเร็วเกินไปค่ะ
➢ ข้อเสนอแนะ
1. อบรมต่อเนื่องทุกปีครับ และถ้าไม่มีโควิด-19แล้วให้จัดอบรมแบบปกติจะได้เจอครูแนะแนวสพม.
ชัยภูมิ วิทยากร และศน.ตัวเป็นๆครับผม จะได้มีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมได้ทั้ง 3 มิติ
2. อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้ทุกปี
3. อยากให้มีการอบรมเชิงการใช้จิตวิทยาการให้คำปรึกษา เพื่อจะเพิ่มเติมทักษะความรู้ให้กับครูแนะแนว
เพิ่มมากขึ้น
4. การอบรมควรลดเนื้อหาลง
5. อยากให้มีการจัดอบรมพัฒนาครูเช่นนี้อีกค่ะ
6. การประชุม ออนไลน์ ไม่ควรจัดตลอดวัน ควรเป็น ช่วงเช้าหรือบ่าย เท่านั้น
7. เป็นกิจกรรมที่ดี น่าสนใจ เเละเป็นประโยชน์ เเต่ความพัฒนาด้านเทคนิคให้ราบรื่นกว่านี้
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กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์อาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid – ๑๙
ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 14
เดือน
สิงหาคม
2564

08.00 –
08.30 น.

ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการ
อบรม

08.30 - ๐๙.๐๐

น.
พิธีเปิดการอบรม
และ
บรรยายพิเศษ
โดย
นายชัยวัฒน์ ตั้ง
พงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ

09.๐0 – 10.๐0 น.

10.๐0 – 1๒.๐0 น.

บรรยายหลักการ
กิจกรรมที่ 1
เหตุผล ความสำคัญ
บรรยายในหัวข้อ
ในการจัดการอบรม ค้นหาอาชีพในฝันและ
ฯ
พรสวรรค์ของตนเอง
โดย
นางปรียารัตน์ ขาว
ปั้น
ศึกษานิเทศก์

หมายเหตุ กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดย
นางปิยะนันท์ มโน
ธรรม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

12.00 –
13.00

13.00 – 1๔.00 น.

1๔.00 – 16.๓0น.

1๖.๓0 – 1
๗.00

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

กิจกรรมที่ 2
๒.๑ การจัดทำรายงาน
การดำเนินงานแนะแนว

กิจกรรมที่ 2
๒.๒ กิจกรรม PLC
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผล

สรุปการ
อบรม
ซักถาม
และ
ปิดการ
อบรม

โดย
นางสาวอรัณฌญา รักษา
พันธุ์
ศึกษานิเทศก์

โดย
นางสาวอรัณฌญา รักษา
พันธุ์
ศึกษานิเทศก์
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รูปภาพประกอบโครงการพัฒนาครูแนะแนวเสริมทักษะใหม่ทางการศึกษาสู่โลกทัศน์
อาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting
1. 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรม

112

2. เวลา 08.30 - ๐๙.๐๐ น.พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

113
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3. เวลา 09.๐0 – 10.๐0 น.บรรยายหลักการเหตุผล ความสำคัญในการจัดการอบรมฯ
โดย นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์
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4. เวลา 10.๐0 – 1๒.๐0 น. กิจกรรมที่ 1 บรรยายในหัวข้อค้นหาอาชีพในฝันและพรสวรรค์ของ
ตนเอง โดย นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
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5. เวลา 13.00 – 1๔.00 น. กิจกรรมที่ 2
๒.๑ การจัดทำรายงานการดำเนินงานแนะแนว โดย นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
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6. เวลา 1๔.00 – 16.๓0น. กิจกรรมที่ 2
๒.๒ กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล โดย นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
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7. เวลา 1๖.๓0 – 1๗.00 สรุปการอบรม ซักถามและปิดการอบรม
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โครงการ การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี โดยประกอบไปด้วยการอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้
๔.๑ อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for grade ๗-๙ (C๔T-๔)
๔.๒ อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding for grade ๑๐-๑๒ (C๔T-๕)
กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนในสาระเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับชั้นละ ๘๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณที่ดำเนินการ ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน
๑. ครูผ ู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนในสาระเทคโนโลยีระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามเกณฑ์ของ สสวท ๘๐%
๒. ครูผ ู้สอนที่ได้รับ มอบหมายให้สอนในสาระเทคโนโลยีระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระเทคโนโลยี และมี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี ๑๐๐ %
๓. ค้นพบจุดเด่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี โดยรูปแบบการสอน
แบบออนไลน์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นศูนย์อบรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู C๔T ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom ในระยะเวลาดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)
โดยการดำเนินงานตามโครงการฯ สสวท. ได้ให้ศูนย์อบรมดำเนินการอบรมฯ เนื่องจากเป็นการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์จึงมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร การสื่อสารระหว่างวิทยากรกับผู้รับการอบรมติดขัด
ในบางช่วงเวลา ออนไลน์ เมื่อพบว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อความชัดเจนเป็นแนวทางให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ข้อมูลการนิเทศออนไลน์ และการดำเนิน
โครงการ เพื่อเก็บเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
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รูปภาพประกอบโครงการ
การอบรมหลั ก สู ต รอบรมการจั ด การเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาการคำนว ณสำหรั บ ครู C4T ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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นโยบายที่ ๔

ด้านประสิทธิภาพ

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วัตถุประสงค์
เพื่อการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 20 โรงเรียน
งบประมาณ ......-.......บาท
ผลการดำเนินงาน
ได้ร่วมต้อนรับและออกประเมินความพร้อมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนดีชุมชนกับผู้ตรวจ
ราชการและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณส่งผลให้การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
รูปภาพประกอบ
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2.2 เพื่อวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และนำผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 1 ครั้ง
3.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล.และนิเทศระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
3.2.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้แนวทางในการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
งบประมาณ
งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 15,745 บาท จากงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับทราบและมีส่วนร่วม
ในการวางแผน และร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และนำผลมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษา และ ได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาแนวทางการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- ควรมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานที่ดีให้กับโรงเรียน
- ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อให้มีคุณภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ภาพประกอบ
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564
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ภาพประกอบ
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564
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ภาพประกอบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชัยภูมิ ทุกคน
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน

งบประมาณ จำนวน 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จากงบเงินประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจิตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
1.1 กิ จกรรมประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การโครงการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 80 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน “กิจกรรมบริษัทสร้างการดี”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึ กษา ครู และกิจกรรม 1
โรงเรียน 1 นวัตถกรรม ต่อต้านการทุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education)
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1.2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมถอดบทเรียน
(Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครู กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี คือ บริษัทสร้างการดีโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู คือ นางสาวจันทณา จอกน้อย
ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร คือ นายประยูร มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
4. กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1
นวัตกรรม) คือ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
5. กิจกรรมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) คือ โรงเรียนภูเขียว
1.3 กิจกรรมการบริษัทสร้างการดี
ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนภูพระวิทยาคม และโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ
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ผลการดำเนินงาน
1. บริษัทสร้างการดีโรงเรียนภูพระวิทยาคม จัดทำกิจกรรม “เค้กกล้วยหอมธัญพืช”
2. บริษัทสร้างการดีโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดทำกิจกรรมครัวเช้า น.ค.ว. (แซนวิช
Kids-D)

1.4 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินงานให้กับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ จำนวน 5,000 บาท ดำเนินการจัดอบรมโครงการ “ปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์โรงเรียนสุจริต” ประจำปี
การศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินโครงการ “ปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2564
หลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านคะแนน เฉลี่ย 4.80 ผลการประเมินอยู่ในระดับการดำเนินงานเป็นที่น่าพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.00 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้าน
ทรัพยากรที่ใช้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผล การประเมินอยู่ในระดับการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
95.20 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย
4.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม การดำเนินงานเป็นที่น่า พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.60 เกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านประเมินผลการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับการ
ดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อย ละ 95.20 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2. กิจกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน
ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในสำนั กงาน เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ และระบบ Onsite ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 68 คน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ความรู้และความตระหนั กในการปฏิบั ติหน้ าที่ราชการเพื่ อป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดทำแผนป้องกันการทุ
จรติ แผนปฏิบัติการประจำปี การป้องกันการทุจริตโดยใช้ STRONG Model จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และการ
ดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส
ต่อสาธารณชน

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 70 คน
ได้รับการให้พัฒนาให้ความรู้ และมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริต สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิ ต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติงานราชการ เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลัง ความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน
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2.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ
ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 70 คน
ได้การพัฒนาให้รับความรู้ มีความเข้าใจ งานจิตอาสา มีจิตสำนึก มีระเบียบวินัย รู้จักการให้และการอาสา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและผู้รับบริการ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของ
ตัวผู้ให้ มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และได้สะสาง เก็บกวาด
โต๊ะทำงาน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ควรขยายผลกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชนในโอกาสต่อไป

2.4 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ตามเครื่องมือแบบตอบ IIT, แบบตอบ EIT
และแบบตอบ OIT
ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ประชุ ม ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย น รองผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อรับฟังคำชี้แ จงและ
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ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
3. ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตอบแบบ OIT ประชุมและติดตามงาน จำนวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงบุคลากรการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ครั้งที่ 2-4 เมื่อวันที่ 7, 14 และ 21 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Meeting
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 97.32 ระดับ
AA ผลการประเมิน ผ่าน

2.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ดำเนินการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพั ฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมิ น
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 45 คน
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
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คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต “การทำงานต้องมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คนพอใจ ตรวจสอบได้” และการปรับกระบวนการทำงาน
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และจัดทำแนวทาง มาตรการ กิจกรรมในการปรับปรุงระบบการทำงานของแต่ละ
กลุ่มงาน

2.6 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
ดำเนินการจัดทำงสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ด้าน
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบของคู่มือ ประกาศ หนังสือราชการ บันทึกข้อความป้ าย
ประชาสั มพั นธ์ สติ กเกอร์ สพม.ชั ยภู ม ิ ต่ อต้ านทุ จริ ต การทำป้ ายหน้ าห้ อ งทำงาน คลิ ปวิ ด ี โอ ป้ ายโรลอั พ
ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สพม.ชัยภูมิ กลุ่มไลน์ และ facebook สพม.ชัยภูมิ เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล
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3. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3.1 ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียน
สุจริต และครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3.2 จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตที่สามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การจัดทำคลิปการ
สรุปและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสื่อในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในโรงเรียน
ผลการดำเนินงาน
1) ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ทบทวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตกับโรงเรียนที่ของโรงเรียนภูเขียว ใช้รูปแบบการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ใช้รูปแบบการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในรูปแบบการบูรณา
การการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เป็นตัวแทนในการนำเสนอ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นำเสนอในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และระดับประเทศ
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4. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของทุกโรงเรียน
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และได้
พัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้สถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียม
รั บ การประเมิ น ITA Online ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (OIT) ข้ อ O1-O43 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ
5.1 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูร
ณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็น
การเตรียมควาพมร้อมในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.2 โรงเรียนได้รับการนิเทศตามโครงการโรงเรียนสุจริตร่วมกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และการนิเทศออนไลน์
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6. กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการการสรุปและถอดบทเรียนในการดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก เมื่อวันพุธที่ 15 และ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผอ.สพม.ชัยภูมิ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผอ.กลุ่ม/หน่วย
และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ITA Online เพื่อนำผลงานภาพความสำเร็จในรูปแบบคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต เว็บไซต์ สพม.ชัยภูมิ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน
ปรุง
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โครงการ การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3 ระดับ ScQA
ตามเกณฑ์ OBECQA ในระดับเขตพื้นที่
2) เพื่อวินจิ ฉัยระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อสังเกตโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่น 3 ระดับ ScQA ตามเกณฑ์ OBECQA ในระดับเขตพื้นที่
3) เพื่อสรุปผลการวินิจฉัยระดับพัฒนาการ ตามแบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ภายในเวลาที่กำหนด
4) เพื่อเสนอแนะการนำกระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA
สู่การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และการประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่
กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 7 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งบประมาณ
49,040 บาท
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

1

2

3

4

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน

วางแผน จัดทำโครงการ
และขออนุมัติ

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2564
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มกราคม 2564
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ กุมภาพันธ์ 2564 /ประชุม
ออนไลน์
การตรวจเยี่ยมและประเมิน
ดำเนินการพัฒนาและประเมิน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 /
พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
การบริหารจัดการ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน มาตรฐานสากลที่ขอรับการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
ประเมิน ฯ ระดับ ScQA
พื้นฐาน ระดับ ScQA
พื้นฐาน ระดับ ScQA
ประชุมสรุปรายงานผลการตรวจ สรุปรายงานผลการดำเนินการ
มีนาคม 2564
เยี่ยมและประเมินพัฒนาการ
พัฒนาและประเมินการบริหาร
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง
แห่งสำนักงาน คณะกรรมการ สำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ScQA
ScQA เพือ่ นำส่ง สมป.
นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมให้
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน สิงหาคม 2564
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
การรูต้ ามกระบวนการ 5 ขั้น (IS
กระบวนการ 5 ขั้น (IS :
: Independent Study)
Independent Study) โรงเรียน โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลในการเรียน
จัดการสอนได้อย่างประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
1) ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนในโครงการ : WCSS รุ่นที่ 3 ที่ขอรับการประเมิน ได้แก่
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา โรงเรียน
คอนสารวิ ท ยาคม โรงเรี ย นเทพสถิ ต วิ ท ยา และโรงเรี ย นนายางกลั ก พิ ท ยาคม ตรวจประเมิ น ขั ้ น ที ่ 1 :
Independent Review คณะกรรมการฯแต่ละคนอ่าน Report รายโรงเรียนอย่างอิสระ
2) ตรวจประเมินขั้นที่ 2 : Consensus Review วินิจฉัยระดับพัฒนาการโรงเรียนจาก
Report รายโรงเรียน ร่วมกันตามเกณฑ์ OBECQA รายหมวดและรายประเด็นพิจารณา ตามเกณฑ์ OBECQA
ก่อนเข้าขั้นที่ 3 ของการตรวจประเมิน
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3) ตรวจประเมินขั้นที่ 3 : Site Visit Review คณะกรรมการ ฯ ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยม
ที่โรงเรียน ทุกโรงโดยใช้เวลา 1 วัน : 5 – 6 ชั่วโมง และวินิจฉัยร่วมกันในการพัฒนาการตามเกณฑ์ OBECQA
ที่พบจริงจากการตรวจเยี่ยม และ ที่พบจาก Report ในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
4) โรงเรียนในโครงการ :WCSSรุ่นที3่ ที่ขอรับการประเมิน มีการวางแผนเพื่อ พัฒนา โดยมี
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ มีการเรียนรู้และนวัตกรรมมีกระบวนการคิด
เชิงระบบผ่าน Model มีผลการประเมินตนเองในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๑) การเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ ปรับปรุงบางประเด็น
ตามเกณฑ์การประเมิน
2) ข้อมูลโรงเรียนในโครงการ : WCSS รุ่นที่ 3 ที่ขอรับการประเมิน มีกิจกรรมที่ทำหลากหลาย
แต่ยังไม่สามารถนำมาเขียนรายงานตามเกณฑ์การประเมินได้ คณะกรรมการให้การชี้แนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานและผล
การดำเนินการ
3) การเขียนรายงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้
เพื่อพัฒนาการบริหารงานในด้านต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA
4) คณะกรรมการบันทึกรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) สำหรับระดับ ScQA ประจำปี
การศึกษา 256๒ – 256๓ โรงเรียนที่ได้รับคะแนนพัฒนาการตั้งแต่ 250 ขึ้นไปถือว่า “ผ่าน” ทั้งนี้ คะแนนสรุปจาก
คะแนนกระบวนการและผลลัพธ์ ปี 2563 นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ปฏิทินการดำเนินการพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปีการศึกษา 2562 – 2563
วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ
โรงเรียนในโครงการ
กำหนดการติดตามและประเมิน ฯ
หมายเหตุ
ที่
มาตรฐานสากล
1. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
16 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 2
2. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
17 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 1
3. โรงเรียนคอนสวรรค์
18 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 1
4. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
19 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 1
5. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 2
6. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
24 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 3
7. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการคณะที่ 3
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โครงการ พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้มีคุณภาพ
2 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริ การและด้านการประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ทุกโรงเรียน 37 โรงเรียน
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาชั ย ภู ม ิ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการพั ฒ นา โดยงดการจั ด กิ จ กรรมแบบ On Site
โดยการพั ฒ นาในรู ป แบบ On Line เป็ น การพั ฒ นาแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ต ่ อ เนื ่ อ งจากปี ง บประมาณ 2563
ระบบ Face Books กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564
สถานที่จัด
Face Books กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 37 โรงเรียน
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามโครงการได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ ศบค.จังหวัด
ชัยภูมิได้ประกาศไว้
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โครงการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายในทุกส่วนของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
งบประมาณ
5,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มี การกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยดำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินการตามสัญญา ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัด พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เมื่อได้รับข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นำเสนอประธานคณะกรรมการติ ด ตามการใช้ จ ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อพิจารณาดำเนินการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามงานก่อสร้าง
ที ่ ด ำเนิ น การก่ อ สร้ า งล่ า ช้ า หรื อ ผู ้ ร ั บ จ้ า งไม่ เ ข้ า ทำงานตามงวดงานในสั ญ ญา และนำผลการดำเนิ น งาน
ของคณะกรรมการฯ และการลงพื้นที่มานำเสนอในการประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ
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3. การลงพื้นทีข่ องคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบลงทุน ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ปี

โรงเรียน

1 3 กุมภาพันธ์ 2564 สตรีชัยภูมิ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
อาคารเรียน

2 23 มีนาคม 2564

เทพสถิตวิทยา

โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

3 23 มีนาคม 2564

หนองบัวบานวิทยา

โรงอาหาร 86 ที่นั่ง

4 24 มีนาคม 2564

คอนสวรรค์

ห้องสมุด

5 22 เมษายน 2564

เทพสถิตวิทยา

โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ควรมีการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการของคู่สัญญา
รูปภาพประกอบโครงการ
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
๔. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุม้ ค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และทีมบริหารและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
งบประมาณที่ขออนุมัติ 28,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,640 บาท
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 4 กิจกรรม ดังนี้
ระยะที่ 1 ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 4 แห่ง
2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียนหน่วยเบิก
จำนวน 1 แห่ง
3. งานตรวจสอบเงินรายได้ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 แห่ง
4. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการร่วมกับ สพฐ.จำนวน 5 แห่ง
ระยะที่ 2 ระหว่าง เดือน เมษายน 2564 - สิงหาคม 2564
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 4 แห่ง
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เชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1 ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
พบว่า โรงเรียนทั้ง 4 แห่งคิด เป็นร้อยละ 100 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 85-100 คะแนน แต่ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการบริหารสินทรัพย์ในบางประเด็นยังไม่
รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกตเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้
1.1 แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75
1.2 การควบคุมการจ่ายเงิน การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระเบียบหรือแนวทางการ
ดำเนินงานที่กำหนด หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วน ผู้จ่ายเงินไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง
และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินกำกับไว้ที่หลักฐาน การจ่ายทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 75
1.3 การจัดทำรายงานการเงิน ไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจัด ส่งแต่ไม่
ครบถ้วนทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 75
1.4 การเก็บรักษาเงิน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50
1.5 การจัดทำบัญชี จัดทำทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 50
1.6 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม ควบคุมลูกหนี้เงินยืมไม่รัดกุม ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
คิดเป็นร้อยละ 50
1.7 การควบคุมการรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด คิดเป็นร้อยละ 25
1.8 การจัดทำบัญชีวัสดุ จากการตรวจสอบพบว่า โรงเรียน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 มีการ
จัดทำบัญชีวัสดุ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ อีก 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 มีการจัดทำบัญชีวัสดุ
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่รัดกุมเพียงพอ
1.9 การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน จาการตรวจสอบพบว่า โรงเรียน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
60 มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน อีก 2 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 40 มีการจัดทำ แต่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่รัดกุมเพียงพอ
1.10 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจัดส่งรายงานประจำปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก
การตรวจสอบพบว่า โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจัดส่งรายงานประจำปีให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.11 การควบคุมและการจัดเก็บพัสดุ จากการตรวจสอบพบว่า โรงเรียน 3 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 60 มีการควบคุมและจัดเก็บพัสดุอย่างเป็นระบบ อีก 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 มีการควบคุมและจัดเก็บพัสดุ
แต่ไม่เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน เช่น ไม่มีใบเบิกวัสดุเก็บไว้แยกต่างหาก ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อพัสดุ
2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารพัสดุของโรงเรียนหน่วยเบิก
เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด
3. งานตรวจสอบเงินรายได้ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด
4. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการร่วมกับ สพฐ. เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด
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ระยะที่ 2 ระหว่าง เดือน เมษายน 2564 - สิงหาคม 2564
ผลตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 4 แห่ง ได้ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบแล้วจำนวน 2 โรงเรียน แต่ยังไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
เทคนิค/รูปแบบที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
1. ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้
2. วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและเกิดประสิทธิผลกับหน่วยงาน
และสถานศึกษา
3. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างยิ่ง
1. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับสถานศึกษา เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้บนเว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบั ญชีกับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
เป็นรายบุคคล ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะกรณีสถานศึกษามีปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน
- หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับสถานศึกษา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
- ใช้เป็นคู่มือรายบุคคลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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รูปภาพประกอบการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์โรงเรียนภูเขียว
ระหว่างวันที่ 21– 22 ธันวาคม 2564 และวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564
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ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2564

ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

159
ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

160
ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคาร
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

161
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
2. เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม
รวมทั้งการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อเตรียมรับการการประมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมมากขึน้ พร้อมทั้ง
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5. เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติอต่อสื่อสารได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ
กลุ่มเป้าหมาย ทุกโรงเรียน 37 โรงเรียน
งบประมาณ จำนวน - บาท (ปรับรูปแบบเป็นการอบรมพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ On Line)
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
๑. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เปิดการประชุมทางไกลด้วย
โปรแกรม Google Meet
๒. ว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ความสำคัญ ของการนำระบบ AMSS++ และ SMSS หรือระบบอื่น ๆ ในการบริหารจัดการ
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานแผนงานและนโยบาย และด้าน
บริหารงานบุคคล ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษ
๓. นายชาตรี ทวีนาท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียน ในการนำระบบ AMSS++ และ SMSS
มาใช้ในการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลเกิดความสมบูรณ์ พร้อม
ใช้งานมากที่สุด
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๔. นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องการนำระบบ AMSS++ และ SMSS มาใช้
ในการตัดสินใจและการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งระบบ AMSS++ และ SMSS ถ้ามีการนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ
จะทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
๕. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
แนะนำที่มาของการพัฒนาระบบ AMSS++ และ SMSS ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
Smart Obec -> AMSS++ -> SMSS ทำให้เขตพื้นที่สามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งระบบ AMSS++ และ SMSS จะมีการแบ่งระดับของผู้ใช้งานออกเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งแต่ละระดับจะมีสิทธิ์ใน
การใช้งานระบบแตกต่างกัน โดยระบบ AMSS++ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ สนใจ
สามารถติดตั้งระบบได้บน Server นอกจากนี้ นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ ได้แนะนำวิธีการตั้งค่าระบบเบื้องต้นและ
การใช้งานระบบบริหารงานบุคคลอีกด้วย
๖. นายศิริสิทธิ์ จุลนัน ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
แนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ AMSS++ และ SMSS ในด้านของการบริหารงานทั่วไป
เช่น ระบบทะเบียนหนังสือ ระบบรับส่งหนังสือ การเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ของการพัฒนาส่วนโปรแกรมย่อย (Module) เฉพาะของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถใช้งานระบบที่ตรง
กับความต้องการของตนเองมากที่สุดได้
๗. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
แนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ AMSS++ และ SMSS ในด้านของการบริหารแผนงานและ
งบประมาณ วิธีการเพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์ นำเข้าโครงการ วิธีการเพิ่มกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ
๘. นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
AMSS++ และ SMSS ซึ่งถ้าโรงเรียนมีการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบ เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
แผนงานโครงการ หรือข้อมูลอื่น ๆ เขตพื้นที่สามารถเชื่อมโยงระบบ AMSS++ เข้ากับระบบ SMSS ของโรงเรียน
เพื่อเข้าดูข้อมูลได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่ งจะเป็นการลดภาระงาน และทำให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกคล่องตัวขึ้น
ผู้เข้าอบรม“การบริหารงานขององค์การ (ระดับสถานศึกษา) นำระบบ ICT ด้วยโปรแกรม SMSS
มาใช้ในภารกิจ ๔ ด้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผ่านโปรแกรม Google Meet) ประกอบด้วย
- วิทยากร
จำนวน ๘ คน
- บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน ๑๐ คน
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน ๑๒๕ คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๑๔๓ คน
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ผลที่ได้รับจากการอบรม
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนตลอดจน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนการสอนของตนเอง
และสามารถเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเอง เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้านได้
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีคลังสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของตนเอง ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองที่สามารถใช้ในการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564
สถานที่จัด
Face Books กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 37 โรงเรียน และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ รวม 135 คน
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ ศบค.จังหวัดชัยภูมิ
ได้ประกาศไว้
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ภาพประกอบกิจกรรม
การอบรม “การบริหารงานขององค์การ (ระดับสถานศึกษา) นำระบบ ICT ด้วยโปรแกรม SMSS มาใช้ใน
ภารกิจ ๔ ด้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผ่านโปรแกรม Google Meet)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
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โครงการ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานตามภารงานของกลุ่มต่างๆในสำนักงาน
3. เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ ความรักความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 170 คน
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จำนวน 100 คน
3. บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ
จำนวน 20 คน
งบประมาณ จำนวน 64,330 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ผลการดำเนินงาน
ในการดำเนินการตามโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้สรุปผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 9 เมษายน 2564
สถานที่จัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 170 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โดยกลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในครั ้ ง นี ้ ประกอบด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ตอบแบบประเมิน
ตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครู
ลูกจ้าง
รวม

จำนวน (คน)
4
53
12
34
33
15
151

ร้อยละ
2.65
35.10
7.95
22.52
21.85
9.93
100
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แผนภูมิแสดงผู้ตอบแบบประเมิน
40

ร้อยละ

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการดำเนินการตามโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ และงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ข้อที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
4.58
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าใจการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่และ
ภารกิจของหน่วยงานหลากหลายช่องทาง
2 พิธีการทางสงฆ์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
4.45
ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
3 พิธีการเปิดป้ายชื่อหน่วยงานใหม่มีความเหมาะสม
4.50
4 การดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 4.76
ทางการศึกษา เห็นคุณค่า และการรักษาเอกลักษณ์
ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย
5 การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
4.71
ความรักความสามัคคีสำหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6 การเตรียมการสำหรับดำเนินกิจกรรมในภาพรวม
4.67
มีความเหมาะสม
7 สถานที่สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมมีความ
4.45
เหมาะสม
8 ภาพรวมความพึงพอใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม 4.70
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.60

S.D
0.61

ระดับ ลำดับที่
มากที่สุด
5

0.83

มากที่สุด

7

0.51
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

6
1

0.31

มากที่สุด

2

0.58

มากที่สุด

4

0.83

มากที่สุด

7

0.47
0.57

3
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากผลการประเมินการดำเนินการตามโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ และงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดำเนินการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่า และการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ความรักความสามัคคีสำหรับผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมความพึงพอใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดั บ มากที ่ ส ุ ด การเตรี ย มการสำหรั บ ดำเนิ น กิ จ กรรมในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง การศึกษา เข้าใจการเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานใหม่และภารกิจของหน่วยงานหลากหลายช่องทาง อยู่ในระดับมากที่สุด พิธีการเปิดป้ายชื่อหน่วยงาน
ใหม่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด พิธีการทางสงฆ์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
และสถานที่สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
- เนื่องจากเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เห็นควรให้มี
การจัดงานทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ของทุกๆ ปี
- การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการสานสัมพันธ์ พร้อมเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เห็นควรจัดให้มี
กิจกรรมในทุกๆ ปี
ภาพประกอบกิจกรรม

พิธีสงฆ์ : ทำบุญถวายภัตตาหารเพล/สังฆทานแด่พระสงฆ์
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พิธีสงฆ์ : ปะพรหมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)

กิจกรรม : ขอพร-รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณีอันดีของไทย
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พิธีเจิมป้าย : โดยพระครูอนุรักษ์ชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์
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ส่วนที่ 4
ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 การอภิปรายผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการบริหารจัดการ
สำนักงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการนิ เทศ
การศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า
1. ด้านคุณภาพทางการศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นใน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย
ปี 62 ปี 63
54.74 53.87
39.12 40.72

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ปี 62 ปี 63
ปี 62 ปี 63 ปี 62 ปี 63
25.87 25.03
29.97 29.83
21.80 22.14 33.97 34.38 27.38 30.27

ภาษาอังกฤษ
ปี 62 ปี 63
31.71 33.48
25.29 25.31

1.2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกระดับระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่

มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี 2562
ปี 2563
36.30
36.01
36.52
36.33
33.95
33.45
35.57
35.55

ผลต่าง
-0.29
-0.19
-0.51
-0.02

ปี 2562
32.34
32.62
28.66
29.51

มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี 2563
33.79
34.13
29.67
30.56

ผลต่าง
1.45
1.51
1.01
1.05
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2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
1) อัตราการศึกษาต่อ
นักเรียนในสังกัดที่เรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบการศึกษา
ภาคบังคับ) จำนวน 4,414 คน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4,138 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น จำนวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.86 ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
2) อัตราการออกกลางคัน
นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17,057 คน ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13,874 คน ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงาน
เกิดผลสำเร็จตมเป้าหมายได้แก่ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้ปกครอง ในการ
วางแผนช่วยเหลือเด็กให้กลับมาเข้าเรียนให้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลื อนักเรียน การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือด้วยวิธีที่
หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนที่ออกกลางคันลดน้อยลง นิเทศ กำกับ ติดตามทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนออกกลางคัน และ
มีแนวโน้มออกกลางคันและร่วมกับโรงเรียนหาทางช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละคน
3) สนั บสนุ นเด็ กด้ อยโอกาสให้ ได้ รับการศึ กษาต่ อเนื่ อง โดยสนั บสนุ นเด็ กพิ การให้ ได้ รับการจั ด
การศึกษาแบบเรียนร่วม ส่วนเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ได้จัดศูนย์จัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กขาดโอกาส
ทางการศึกษา เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา
และจัดสรรงบประมาณโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาส
3. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) การประเมิ นผลระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษาปี 2563 อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ยม
จำนวน 5 โรงเรี ยน คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.51 , ระดั บ ดี เลิ ศ จำนวน 18 โรงเรี ยน คิ ดเป็ นเป็ นร้ อยละ 48.65,
ระดับดี จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นเป็นร้อยละ 37.84
2) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
2.1) ด้านการบริหารงบประมาณ – การใช้โปรแกรมเงินเดือนบำนาญ เขียนเช็ค คำนวณภาษีระบบ
ซื้อจัดจ้างฯ e-GP ระบบ GFMIS
2.2) ด้านการบริหารงานบุคคล – โปรแกรมบริหารงานบุคคล
2.3) ด้านการบริหารวิชาการ – มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามกรอบแนวคิด
“STRA R MODEL” และ STOP-ED-WAY MODEL
2.4) ด้านการบริหารทั่วไป – การประยุกต์ใช้โปรแกรม AMSS++ , Smart Obec , Smart Office ,
เว็บไซต์ www.sesao30.go.th , LINE , Facebook , Youtube
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้
3.1) สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา
ให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) จํานวน 37 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
3.2) สถานศึกษาได้จัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จํานวน 37 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
3.3) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
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4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ใน การจั ด การศึ ก ษา
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ทั้งประเภทบุคคลและประเภทองค์กร (การบริหาร วิชาการ การบริหารบุคคลการบริหาร
งบประมาณการบริหารทั่ วไป)เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอน ปลาย
จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรจังหวัดชัยภูมิ เครือข่าย
ประกันคุณภาพ ภายใน สพม.ชัยภูมิ เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา เครือข่ายนิเทศ online เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ
ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่าย ประเภทบุคคล องค์กร และ ICT ได้แก่
- การบริหารวิชาการ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการ
(Management) เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
- การบริหารบุคคล ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารกำลังคน (Man) เพื่อจะใช้คนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
- การบริหารงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารเงิน (Money) ให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อย
ที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การบริหารทั่วไป ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารวัสดุในการดําเนินงาน (Materials)
ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ
ดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผน ต้ องมี การปรับ เปลี่ ยนรูป แบบการดำเนิ นโครงการ เพื่ อเป็ นการแก้ปั ญ หาและเพื่ อให้ เ กิ ดผลลัพธ์ที่ ดี
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความปลอดภัย โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินการจัด
กิ จ กรรมโครงการ ในรู ป แบบ Online ผ่ า น ระบบ Google Meet , Zoom Meeting , Microsoft Team ,
Facebook , Youtube เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงาน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการลด
ต้นทุ นของกระบวนงาน ลดการใช้ทรัพยากร มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงที่ รวดเร็ว ทุ กที่ ทุกเวลา สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid - 19)
2) งบประมาณในการดำเนินงานมีจํากัด และได้รับการจัดสรรล่าช้า ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างครบถ้วน
3) นักเรียนไม่เห็นความสําคัญ ของการสอบ O-NET เนื่องจากยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ ดังนั้นควรมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบ และการนําผลการสอบ O-NET
ไปใช้ ศึกษาต่อ ควรพัฒนาให้มีคลังข้อสอบเทียบเคียง O-NET และ PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยการจัดทําข้อสอบใน
ระดับห้องเรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4) ควรร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาศึ ก ษาวิ จั ย หาสาเหตุ ที่ ทํ า ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา ของนั ก เรี ย น
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลง และหาแนวทางแก้ไขหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5) ควรสร้างความตระหนักให้สถานศึกษาให้ความสําคัญกับระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับ
อัตราการออกกลางคัน โดยให้มีอัตราการออกกลางคันเป็น 0
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6) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายกับชุมชนและผู้ปกครองให้เข้ามามี ส่วนร่วม ในการแก้ปญ
ั หา
ทางการเรียนของนักเรียนร่วมกัน
7) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคเรียน ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม
ผลงานวิจัยของครูผู้สอน
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